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Tre utfordringer – Unge Venstres løsninger 
 
Unge Venstre er et liberalt ungdomsparti som vil skape frihet og muligheter for den 
enkelte. Det betyr at alle skal sikres rettigheter og få muligheter uavhengig av inntekt og 
bakgrunn. Det er også vår plikt å ivareta friheten for fremtidige generasjoner, ved å 
skape et grønt og bærekraftig samfunn. Fremtidsrettede løsninger skapes av oss unge, 
og en god skole er grunnlaget for fremtidens kunnskapssamfunn. Verden står overfor 
store muligheter, men også flere utfordringer. I denne innledningen skriver vi om tre 
aktuelle utfordringer, og Unge Venstres løsninger. I resten av programmet kan du lese 
om Unge Venstres politikk på de fleste områder. 
  

Rettferdighet mellom generasjonene 
Vi er født inn i et samfunn som gir oss trygghet og muligheter. Vi bor på en jordklode 
med et stort biologisk mangfold og i et land med gode velferdsordninger. Disse 
verdiene må behandles på en måte som sikrer de samme godene for generasjonene 
etter oss. Dette kalles en generasjonskontrakt - kontrakten med våre barn og 
barnebarn om at vi skal ta vare på og forvalte samfunnet på en god måte. Dagens 
samfunn må endre kurs; klimagassutslippene våre vil ha store konsekvenser for 
mennesker i fremtiden og Norges oljeinntekter gjør at vi tar oss råd til altfor dyre 
velferdsordninger. Dette må fremtidens generasjoner betale for.  
  
Unge Venstre vil ha et skifte til et nullutslippssamfunn som tar hensyn til jordens 
bæreevne. Det er et samfunn basert på fornybar energi. Det er et samfunn uten luft- og 
køproblemer, der rask og miljøvennlig kollektivtransport transporterer innbyggerne. Det 
må bli billigere å velge miljøvennlig, og dyrere å forurense. På den måten vil folk velge 
bort det som skader miljøet, og heller velge det som er godt for miljøet. Vi må forvalte 
kloden vår på en måte som gir fremtidige generasjoner et godt livsgrunnlag. Derfor må 
vi starte det grønne skiftet i dag. 
  
Norges velstand er bygget på hardt arbeid - og utvinning av olje og gass. Vi har 
pumpet opp verdier som har ligget under bakken i millioner av år. Det har gitt oss 
tusenvis av milliarder kroner i løpet av én generasjon. Disse pengene bør også komme 
morgendagens innbyggere til gode. Dessverre vil ikke dette være mulig med dagens 
høye pengebruk. Dagens voksne politikere bruker for mye penger på generøse 
velferdsytelser. De holder en pengefest og sender regningen til de unge. 
  
Unge Venstre er bekymret for bærekraften til dagens velferdsstat og fremtiden til norsk 
økonomi. Om noen år vil oljeinntektene våre minske og utgiftene til pensjon øke. Vi må 
allerede nå investere i et fornybart fremtidsrettet næringsliv og ta ansvar for 
pengebruken vår. Vi må spare mer, og bruke opp mindre av pengene våre. Det vil 
skape et sunt grunnlag for Norge i fremtiden. 
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Globalisering – nye muligheter 
Globalisering gir enorme sosiale, politiske og økonomiske muligheter til stadig flere 
mennesker. Åpne grenser og tettere samarbeid øker tilgangen på kapital og kunnskap 
for utviklingsland. De siste tiårene har dette bidratt til økonomisk vekst og 
fattigdomsreduksjon i store deler av verden. Samarbeid og handel skaper også en 
fredeligere verden; land som handler med hverandre angriper hverandre sjeldnere. 
Derfor er frihandel noe vi bør strekke oss etter, samtidig som vi må møte de 
utfordringene det bærer med seg på en god måte. Skatteomgåelse må møtes med 
mer samarbeid og et internasjonalt rammeverk for skattlegging, og fremmedfrykt må 
møtes med åpenhet og dialog. 
  
 
Unge Venstre vil at globaliseringen brukes som et verktøy for å styrke demokrati og 
menneskerettigheter i verden. Liberalismen kjenner ingen landegrenser, og globale 
utfordringer krever globale løsninger. Globalisering gir verden nye muligheter, og disse 
bør vi benytte oss av.  

 
En god oppvekst 
Utdanning er vårt viktigste fattigdomstiltak. Uansett om foreldre dine er rike eller fattige 
skal du få en god oppvekst som åpner muligheter for deg senere i livet. I dag faller alt 
for mange unge utenfor arbeidslivet og fellesskapet. Unge Venstre vil ha en skole som 
ser hver enkelt elev, slik at ingen faller fra og opplever å havne på utsiden av 
samfunnet. Liberalismen innebærer at ingen skal nektes grunnleggende friheter på 
grunn av sin bakgrunn. Skolen skal derfor være et sted hvor alle kan lykkes, og alle 
elever skal ha mulighet til å nå sine mål og drømmer. En trygg barndom er det beste 
grunnlaget vi kan få for å bli lykkelige voksne. Noen barn vokser opp i fattigdom eller 
opplever omsorgssvikt hjemme – da må fellesskapet gi den hjelpen som trengs for at 
barnet skal få det bra og oppleve nærhet. Noen barn har vanskeligheter med å lære 
eller utvikle seg – de må bli møtt med flinke pedagoger og et godt helsetilbud. Noen 
elever trenger 1 større utfordringer i skolehverdagen – de må gis mulighet til det, slik at 
de kan fortsette å utvikle seg faglig. Flinke lærere er den viktigste faktoren i skolen. Alle 
som har hatt en inspirerende og kunnskapsrik lærer, vet hvor stor betydning det har på 
læringsutbyttet og motivasjonen til å lære. Å undervise fremtidens generasjoner er en 
av samfunnets viktigste oppgaver. Den må ligge hos motiverte og kompetente lærere. 
Dette må gjenspeiles i hvilke krav vi stiller til fremtidige lærere, hvordan vi organiserer 
lærerutdanningen, og hvor mye tillit vi som samfunn viser lærerne. Folk er forskjellige: 
Noen liker teater, andre liker matte, og noen liker snekring. Det må være et variert tilbud 
i skolen og i nærmiljøene, slik at alle har mulighet til å drive med noe de liker i 
oppveksten. Dette er nøkkelen til mestringsfølelse og glede, og legger grunnlaget for at 
alle kan leve gode liv.   
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1. Liberalisme 
  
Av vår tids store ideologier, er liberalismen den som har preget samfunnet i størst grad. 
Spennet av liberale tenkere er derfor stort. Fra opplysningstidens filosofer som 
nedkjempet føydalsamfunnet og innførte kapitalisme, til vår tids Amartya Sen som med 
sin teori om rettferdighet forsvarer en liberal velferdsstat. I kjernen står tre sentrale 
ideer: Tanken om individets ukrenkelige rettigheter, enkeltmenneskets frihet som mål for 
politikk og et demokrati styrt av folket. 
  
Liberalismens frihetsbegrep er essensielt i Unge Venstres verdenssyn. Individet skal på 
godt og vondt være fritt til å ta egne valg så sant det ikke går på bekostning av andre. 
Det er bare du som har retten til å definere meningen med ditt liv og hva som gjør deg 
lykkelig. Menneskets frihet er universell og er ikke avgrenset av landegrenser. Alle 
mennesker er ulike, men alle mennesker er like mye verdt. Livsstil, kjønn, etnisitet, 
legning eller bakgrunn endrer ikke menneskers likeverd, og i et liberalt samfunn har alle 
like rettigheter og muligheter. Derfor tar vår politikk utgangspunkt i liberalismen, 
frihetsideologien som alltid har og alltid vil kjempe for frihet, toleranse og likeverd. 
  
Staten er verktøyet for å sikre alle borgeres grunnleggende friheter, og et redskap for å 
gjøre det mulig for enhver å forfølge sine egne mål, alene eller i frivillige fellesskap. 
Samfunnskontrakten legitimerer staten, og liberalismen skiller seg derfor fra 
anarkismen og totalitarismen. Det politiske fellesskapet skal handle aktivt for å sikre 
alles frihet, ved å bekjempe undertrykkelse, forskjellsbehandling, fattigdom og nød. Alle 
skal sikres de materielle betingelsene som gjør det mulig å kunne opptre som frie 
borgere i samfunnet. 
 
Demokratiet er det politiske rammeverket som gjør det mulig å forandre samfunnet 
uten bruk av vold, gir borgerne eierskap til staten og mulighet til å delta i den politiske 
maktutøvelsen. Rettsstaten skal sikre likhet for loven, rettsvern for alle, og garanterte 
friheter og rettigheter. Beslutninger skal alltid tas så nært borgeren som mulig. Dette vil 
sammen sette grenser for statens og organiserte interessers maktutøvelse. 
 
Sentralt i det liberale demokratiet står tanken om individets ukrenkelige rettigheter. 
Derfor er det nødvendig med en markedsøkonomi med fritt entreprenørskap, fri 
prisdannelse og fritt yrkesvalg. Det gjør det mulig for borgerne å realisere sine evner, og 
skaper velstand og velferd for alle. Samtidig må eiendomsforhold, forbrukerrett og 
konkurranse reguleres for at markedet skal virke til det beste for alle. Ytringsfriheten er 
absolutt i det liberale demokratiet, og reguleres bare der det kommer i konflikt med 
andre rettigheter. Et sterkt personvern er avgjørende for den enkeltes integritet. 
Teknologiutviklingen gjør presset mot personvernet og den enkeltes private sfære 
sterkere. Det må stilles svært strenge krav til alle aktører hva gjelder lagring, bruk og 
videreformidling av elektronisk informasjon. 
  
Liberalere styrer ikke mot utopier eller endelig definerte idealsamfunn. Snarere sørger 
det liberale demokratiet for at borgeren har makt over sitt eget liv og kan forme sin 
egen fremtid sammen med sine medborgere. Et liberalt samfunn er alltid i forandring, 
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og liberalere vil alltid se med kritiske øyne på det bestående og se etter nye, radikale 
løsninger. Det at vår tid er preget av menneskerettighetene som den moralske 
rettesnoren, og en stadig mer globalisert verden gjør at man kan slå fast at vi er inne i 
en liberal gullalder. 

 
1.1 Liberale rettigheter 
1.1.1 Ytrings-, religions- og trosfrihet 
Den frie ytringen er grunnlaget for et velfungerende demokrati. Retten for enhver til å 
ytre sin egen mening og varsle om kritiske forhold uten frykt for strafferettslige 
forfølgelser, må beskyttes og opprettholdes. Enhver skal ha rett til fritt å starte, delta i og 
melde seg ut av en organisasjon, og friheten til å delta i religiøse trossamfunn skal 
ivaretas. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Vil holde lovmessige begrensninger på offentlige ytringer på et minimum, og 
enhver offentlig ytring bør tillates såfremt den ikke oppfordrer til vold eller har 
injurierende kraft. Hatske ytringer må møtes med motargumenter fremfor forbud, 
derfor bør dagens rasismeparagraf oppheves. 

  
●   Mener at religionsfrihet er essensielt i et liberalt samfunn. Derfor skal staten være 

sekulær. Alle religiøse organisasjoner skal være likestilte. Dette medfører at alle 
trossamfunn, inkludert Den norske kirke skal få lik statlig støtte. Denne støtten skal 
fordeles ut fra størrelsen på trossamfunnene. Organisasjonene skal ha frihet til å 
velge sine egne verdisyn, selv om de går mot majoritetens verdisyn. 

 
● Mener at det ikke burde innføres noe klespoliti i Norge med forbud mot hijab, 

niqab, burka eller lignende. Unntaket er offentlige og private arbeidsgivere, som 
innenfor rimelighetens grenser må kunne sette egne regler for arbeidsklær eller 
uniform. Det nasjonale forbudet mot å bære heldekkende plagg i 
undervisningssituasjoner må oppheves. 

  
1.1.2 Personvern og digitale rettigheter 
Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot unødvendig registrering, overvåkning 
og inngripen i privatlivet. I det liberale demokratiet er det borgerne som kontrollerer 
staten, ikke staten som kontrollerer borgerne. Det skal svært tungtveiende grunner til for 
at hensynet til personvernet skal vike. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Mener at retten til privatliv skaper trygge rammer for mennesker. Denne retten 
må også sikres i en digital hverdag. 

 
● Vil styrke Datatilsynet ved å tilføre dem flere ressurser. Det bør opprettes et 

samarbeidsorgan mellom flere statlige tilsyn, for eksempel Forbrukertilsynet, 
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Konkurransetilsynet og Finanstilsynet, slik at vanskelige problemer som går på 
tvers av fagområder kan løses bedre.  

  
●   Vil kraftig avgrense anledningen til lagring av DNA-informasjon. DNA-informasjon 

fra mistenkte må slettes ved frifinnelse. DNA-informasjon skal slettes etter at en 
lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved 
alvorlige forbrytelser. Et slikt vedtak må opprettholdes av en domstol etter en viss 
tidsperiode om informasjonen fortsatt skal lagres. 
  

●   Vil begrense overvåkningen i samfunnet. Derfor må det innføres avgifter på 
overvåkning av det offentlige rom. Dette vil særlig heve terskelen for private 
overvåkningsinitiativ, som for eksempel bruken av overvåkningskameraer. 
Regelverket må bli strengere, og private overvåkingstiltak bør kun tillates på 
steder det er ytterst nødvendig. 
 

● Vil begrense politiets og etterretningstjenestens muligheter til å overvåke 
telekommunikasjon fra privatpersoner med mindre det foreligger en sterk grunn 
til mistanke om en kriminell handling. 

 
● Vil innføre meldeplikt til kommunen for alle aktører som ønsker å drive 

kameraovervåking i det offentlige rom. 
 

● Vil at alle digitale produkter må passere en minimumsstandard for digital 
sikkerhet for å komme på markedet. Produkter med sikkerhetshull, der 
personopplysninger enkelt kan komme på avveie, skal ikke være lovlige på det 
norske markedet. Produkter som kan styres over nettet må det stilles spesielt 
strenge krav til, slik at ikke slike produkter kan manipuleres samtidig av noen 
utenfra. 

  
● Mener at det må lages et bedre system for å gradere informasjon i helseregistre, 

og bedre systemer for hvem som har tilgang til registrene. Det bør loggføres 
hvem som logger seg inn, og det må gis graderte tilganger. Man må også passe 
på hvilke servere slike opplysninger ligger på - de bør ikke ligge på servere 
drevet av utenlandske private operatører uten gode sikkerhetsrutiner. 
 

● Vil forby produkter rettet mot barn, som kan brukes til avlytting av private 
samtaler uten samtykke. 
 

● Vil ha en sterkere håndheving av nettnøytralitet - prinsippet om at alle nettsider 
skal behandles likt av teleoperatører. Det betyr for eksempel at ingen nettsider 
kan betale for at tilgangen skal bli raskere på deres sider. Dette betyr også at 
teleoperatører ikke kan gi “fri data” på visse nettsider og strømmetjenester - det 
vil føre til en uheldig endring i hvilke nettsider forbrukere besøker. 
 

● Vil gå mot innføringen av digitalt grenseforsvar. 
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1.2 Folkestyret 
1.2.1 Lokaldemokrati 
Et levende folkestyre forutsetter at de lokale folkevalgte organene har rammevilkår og 
politisk handlingsrom som er tilpasset lokale utfordringer. Alle avgjørelser skal tas så 
nær borgeren som mulig, og flest mulig offentlige oppgaver bør løses på kommunalt 
nivå. Kommunene bør overta flere oppgaver som i dag ligger i statlige eller 
fylkeskommunale hender. Lokale folkevalgte må i større grad ha innflytelse over 
kommunens pengebruk, prioriteringer og oppfølging av tjenestetilbud til innbyggerne. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Mener arbeidet med kommunereform må fortsette. Større kommuner vil gi et 
bedre tjenestetilbud til sine innbyggere, og vil i større grad kunne se helheten når 
det gjelder arealutnyttelse og planlegging av transport og næringsutvikling. Det 
nye kommunekartet bør ta utgangspunkt i etablerte nærings- og 
bosettingsmønstre.  

 
● Mener at Stortinget må være klare til å bruke tvang for å sikre en slik 

hensiktsmessig kommunestruktur. 
  
●   Vil erstatte dagens fylkeskommuner med et regionalt forvaltningsnivå. 

Regionene bør ha større makt og flere ansvarsområder enn dagens 
fylkeskommune. Makt bør flyttes fra departementer, direktorater og 
fylkesmannen. Regionene bør ha innflytelse over egen beskatning. Dersom det 
ikke flyttes tilstrekkelig makt ned til regionene, mener Unge Venstre at det kun bør 
være to forvaltningsnivå.  

 
●   Mener staten bør redusere bruken av øremerkede midler til kommunene. Økt 

lokaldemokrati betyr å akseptere større forskjeller mellom kommunene. 
Lovfesting av rettigheter gir mindre frihet til å gjøre prioriteringer i kommunen, og 
bør begrenses. 
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1.2.2 Demokrati og statsform 
Fremveksten av det liberale demokratiet er liberalismens fremste seier, og må ivaretas 
og videreutvikles som et åpent og inkluderende demokrati for alle. Unge Venstre mener 
at ingen offentlige posisjoner skal gå i arv, og ønsker derfor å erstatte monarkiet med 
en republikk hvor landets statsoverhode velges av Stortinget. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Vil innføre republikk som statsform. Det øverste embete i Norge bør ikke gå i arv, 
og derfor bør monarkiet avskaffes. Landets nye statsoverhode bør være en 
president valgt av Stortinget. 

 
●   Vil sette stemmerettsalderen til 16 år. En senkning av stemmerettsalderen vil 

utvide demokratiet, slik at flere kan ta del i beslutningsprosesser. Norske borgere 
som er ferdige med grunnskolen, og over kriminell lavalder, bør også ha 
anledning til å påvirke samfunnet de lever i. Anledning til å stille til folkevalgte 
verv bør følge stemmerettsalderen. 

  
●   Vil at valgdistriktene skal følge de nye grensene i regionreformen. Antall 

utjevningsmandater skal hovedsakelig videreføres, men kan økes. Hver stemme i 
hvert valgdistrikt bør telle like mye. Videre må 1 innføres som første deletall ved 
fordeling av mandater til Stortinget. Dagens valgordning favoriserer større partier 
ved å gjøre det vanskeligere å oppnå det første mandatet enn de etterfølgende 
mandatene i hvert valgdistrikt. 

  
●   Vil styrke parlamentarismen og Stortingets kontroll av Regjeringen, blant annet 

ved å flytte utnevnelsen av flere statlige ombud fra regjering til storting. Unge 
Venstre ønsker mer åpenhet på Stortinget, og vil innføre et offentlig tilgjengelig 
lobbyregister. 

 
●   Er skeptisk til opprettelsen av nye ombud, og ønsker en gjennomgang av 

ombudsordningen. Ombudene har i for stor grad blitt politiske aktører som 
engasjerer seg i samfunnsdebatten. 
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1.3 Justis 
1.3.1 Lovgivning og domstolene 
Lovgivningsmakten skal forankres i folket gjennom Stortinget. Rettsvesenet må ha klare 
mekanismer for å sikre at urett aldri blir begått i rettsstatens navn. Utgangspunktet i alle 
saker må være at den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist. De som dømmes 
må ha mulighet til å anke dommen. Domstolene skal være uavhengige, og fri fra 
politisk styring. 
  
Unge Venstre: 

 
● Vil ha rimelige foreldelsesfrister for alle forbrytelser, og gjeninnføre dem også for 

de groveste. Beviskvaliteten synker over tid, vitner glemmer og faren for 
justismord øker.  Samfunnet har også et behov for å på et eller annet tidspunkt 
gå videre.  

  
●       Ønsker å opprettholde dagens ordning med en meddomsrett. Meddomsretten 

skal være satt sammen av fem fagdommere og fire lekdommere.  
 
● Vil innføre et obligatorisk kurs for alle som blir valgt som lekdommere, som skal gi 

dem et minimum av kunnskaper som kreves for jobben.  
  

●    Mener at alle skal ha tilgang på rettshjelp, særlig ressurssvake grupper. Unge 
Venstre ønsker derfor å utvide og styrke ordningen med fri rettshjelp, ved å 
justere opp inntektskravet og inkludere flere saksområder. slik at den inkluderer 
flere saksområder og flere får tilgang til ordningen. 

  
●        Vil styrke rettssikkerheten for folk på flukt ved å erstatte Utlendingsnemnda med 

en spesialdomstol for flyktninger. Det er viktig å skape en rettsprosess der 
sakføreren og dommeren er uavhengig av hverandre. Det bør være personlig 
oppmøte fra klageren når en avgjørelse blir tatt. 
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1.3.2 Straff og soning 
Terskelen for å straffe borgere i et liberalt samfunn bør være høy. Terskelen skal være 
særlig høy i tilfelle hvor handlingene ikke har kommet andre til skade. Unge Venstre 
mener at straffenivået først og fremst bør fastsettes ut i fra allmenn- og 
individualpreventive hensyn, og ikke ønske om gjengjeldelse. Bruken av 
varetektsfengsling og glattcelle er problematisk, da det straffer mennesker som ikke er 
dømt. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Ønsker å fjerne minstestraffer, og i større grad legge til grunn skjønnsmessige 
vurderinger av straffeberegningen. Dagens minstestraffer tar i liten grad hensyn 
til alvorsgraden. At domstoler må idømme høye straffer kan også føre til at færre 
blir dømt. Dette hindrer en rettferdig rettsprosess. 

  
●   Mener at dødsstraff aldri må tillates. Dødsstraff er en grusom og uopprettelig 

handling som bryter med menneskerettighetserklæringens tredje artikkel om 
retten til liv. I internasjonal sammenheng skal Norge være pådriver for fullstendig 
avskaffelse av dødsstraff. 

  
●   Ønsker at soning i fengsel alltid skal kombineres med behandling der det er 

formålstjenlig. Soningen skal forberede og ruste den innsatte til å vende tilbake til 
samfunnet. Samtidig er det viktig at alle innsatte får tilgang til skolegang, 
helsehjelp og andre grunnleggende rettigheter. Oppfølgingen av tidligere fanger 
må bli bedre, slik at de enklere kan integreres tilbake i samfunnet. 

 
● Mener at det er viktig å bruke alternative straffereaksjoner som 

fotlenke/hjemmesoning, samfunnsstraff og narkotikaprogram med 
domstolskontroll. Terskelen for å innvilge soning med fotlenke i stedet for fengsel 
bør senkes, slik at flere kan sone lengre med fotlenke enn i dag. Dømte med 
ubetalte bøter bør få muligheten til å sone bøtene med samfunnstjeneste 
fremfor med fengsel. 

 
● Vil at man i større grad tar i bruk omvendt voldsalarm. 

  
●   Vil stille strengere krav til bruk av varetektsfengsling og glattcelle. Bruken skal 

begrenses til et minimum. Den pågrepne må aldri befinne seg på glattcelle mer 
enn 24 timer før vedkommende blir overført til vanlig fengselscelle. Barn bør ikke 
plasseres på glattcelle eller i varetekt.  

 
● Vil bedre forholdene for de rusavhengige fengselsinnsatte, og ønsker derfor blant 

annet sprøyteutdelingsprogram i norske fengsler.  
 

● Er skeptisk til utstrakt bruk av urinprøver i fengsel for å avdekke rusbruk. Det kan i 
verste fall føre til at folk bruker mer skadelige rusmidler som i mindre grad 
etterlater spor i urin.  
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● Mener at man skal kunne ha innvirkning på de lover man må følge, og vil derfor 

sammenstille kriminell lavalder og stemmerettsalder på 16 år. Samarbeid 
mellom politi og barnevern vil fremdeles være viktig for å håndtere saker hvor 
barn under kriminell lavalder er involvert. 

  

1.3.3 Politi og beredskap 
Et velfungerende politi er viktig for å redusere kriminaliteten i samfunnet. Forebygging, 
tilstedeværelse i gatene og rask behandling og etterforskning av kriminalsaker er de 
viktigste oppgavene til politiet. For å sikre god beredskap ved alvorlige hendelser er det 
viktig med kort utrykningstid og god kommunikasjon mellom nødetatene. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Ser at politiets innsats  i stor grad måles på oppklaringsprosent og antall 
oppklarte saker. Dette fører til en feilprioritering, og gir incentiver til å oppklare de 
enkle sakene fremfor de ressurskrevende og ofte mest alvorlige. Systemet for 
premiering bør gås igjennom med sikte på å endre dette.  

  
●   Vil gi politiet mulighet til å fokusere på forebygging av kriminalitet. Politidistrikt 

bør bli premiert for godt forebyggende arbeid. Det er viktig at politiet bedriver 
målrettet samfunnskontakt med ulike grupper. 

  
●   Vil ikke tillate generell bevæpning av politiet, og ønsker å innføre den britiske 

modellen med “armed response vehicles”. I storbyene skal kun autoriserte, 
spesialtrente patruljer benytte seg av skytevåpen, innenfor strenge rammer. 
Patruljene skal skal bruke bil og kun rykke ut i situasjoner som krever bevæpning. 
Utenfor de store byene kan det benyttes fremskutt lagring.  

 
● Vil tillate punktbevæpning der det er behov, og der andre tiltak ikke er mulige. 

  
●   Mener at etterforskningen av vold i hjemmet og seksualisert vold bør prioriteres 

høyere. Politiet må bli bedre til å oppdage, oppklare og domfelle i slike saker. 
Unge Venstre vil også opprette en spesialisert politienhet som jobber med 
oppklaring av saker som angår seksualisert vold. 

 
● Vil samle nødetatene i et felles nødnummer, slik EU allerede har gjort, og foreslår 

at dette nummeret skal være 112. 
 

● Vil gå vekk fra målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere, og ansette flere med en 
annen kompetanse i politiet. I dag må ressursene i politidistriktene brukes til å 
ansette politifolk fra Politihøgskolen istedenfor jurister som kan reise påtale, 
revisorer som kan etterforske økonomisk kriminalitet og teknologer som kan 
etterforske barneporno på nettet. Det er viktig at politiet får mer variert 
kompetanse, slik at de kan etterforske kjappere og mer effektivt, reise påtale og 
få sakene gjennom domstolene. 
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1.4 Likestilling og etikk 
1.4.1 Likestilling 
Et liberalt samfunn bør bygges på ideen om at alle personer er ulike, samtidig som alle 
skal ha de samme mulighetene. Det bør være et sterkt vern mot diskriminering. I noen 
tilfeller må det legges til rette for mennesker med spesielle behov. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Mener at alle mennesker skal være vernet mot diskriminering på bakgrunn av 
kjønn, legning, etnisitet, religion, språk, funksjonshemning og andre lignende 
kjennemerker. 

  
●   Mener at det er viktig å bekjempe strukturer i samfunnet som begrenser den 

enkeltes muligheter. Unge Venstre er i utgangspunktet skeptiske til bruk av 
kvotering, men anerkjenner at det kan være nødvendig.  

  
●   Vil forhindre seksualisert vold, voldtekt og seksuell trakassering. Et viktig ledd i 

dette er holdningsarbeid og kunnskapsspredning gjennom 
seksualitetsundervisningen i skolen. Vold i nære relasjoner er også et område det 
bør rettes fokus på, ettersom slike overgrep er vanskelig å oppdage. Ressursene 
til krisesentrene må økes, og det må bevilges midler slik at brukere, spesielt unge, 
kan få oppfølging og vern i ettertid. 

 
●   Vil sikre personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å ferdes fritt. Alle 

offentlige områder skal være tilgjengelig utformet. Det bør bli enklere for 
funksjonshemmede å komme i arbeid. Det bør opprettes flere praksisplasser i 
offentlig sektor, og dagens støtteordninger for private bedrifter som ansetter 
funksjonshemmede bør gjøres bedre kjent. 

 
● Mener at BPA-ordningen er et viktig verktøy som gir funksjonshemmede 

muligheten til å styre sine egne liv. Unge Venstre vil arbeide for at kommunene 
sikrer at alle som har rett til BPA, inkludert de med et mindre assistansebehov, får 
tilstrekkelig antall assistansetimer til å leve selvstendige liv og delta i samfunnet. 

 
● Vil arbeide for likere lønn og status mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. 
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1.4.2 Kjønn, legning og samliv 
Et liberalt samfunn skal ha plass til alle og anerkjenne ulike kjønnsidentiteter. Alle 
familiekonstellasjoner skal aksepteres og behandles likt. Mennesker lever ulike liv, og vet 
best selv hvordan disse bør organiseres. Staten skal ikke favorisere visse samlivsformer. 
 
Unge Venstre: 
 

●   Mener det må innføres en samboerlov. I dag er rettsvernet dårlig for mange 
mennesker som velger å leve i samboerforhold. Samboere som har levd 
sammen over lang tid og har skapt et liv sammen, bør ikke stilles i en dårligere 
juridisk posisjon enn ektefeller. Den nye samboerloven må blant annet regulere 
eierforhold, arv og uskifteregler for samboere. 

 
● Vil åpne opp for at flere enn to personer kan gifte seg med hverandre. Personer 

som ønsker å leve i forhold med flere personer samtidig, må få lov til det. 
Ekteskapsloven bør endres slik at også slike typer ekteskap kan reguleres av den. 

 
● Ønsker at Norge skal innføre et tredje kjønn i offentlige dokumenter så lenge 

staten krever at man må oppgi kjønnsidentitet i offentlige dokumenter.  
 

● Vil fjerne kjønn som juridisk kategori. Staten bør ikke skille mellom borgere basert 
på kjønn og det er ingen grunn til at kjønn skal være relevant i ikke-medisinske 
sammenhenger.   

 
●   Vil åpne for å danne flere kompetansemiljøer og behandlingssteder for 

kjønnsbekreftende behandling. Dette vil gi et større og bedre tilbud til 
transpersoner.  

 
● Vil åpne for at barn kan ha flere enn to rettslige foreldre, da det ikke er gitt at et 

barn kun har to primæromsorgspersoner. Dette vil også øke rettssikkerheten til 
foreldre og barn. 

 
●   Vil tilrettelegge for adopsjon innad i Norge. Det er nødvendig med en 

oppmykning av lovverket, slik at man kan søke om å adoptere bort barnet sitt 
når graviditetsperioden går over ordinær tid for lovlig abort. Avgjørelsen om 
adopsjon blir bestemt av den fødende alene, men om barnefaren ønsker å 
beholde barnet, skal han ha førsterett på adopsjon. 

 
● Ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler. 
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1.4.3 Liv og etikk 
Spørsmål om liv og død befinner seg i den delen av det politiske landskapet der det er 
vanskelig å finne gode og endelige politiske svar. I et liberalt samfunn har en ikke 
forbud som baserer seg på moralisme. Hver enkelt borger må være fri til å ta valg som 
passer for seg selv så sant det ikke går på bekostning av andre. 
  
Unge Venstre: 

    
●   Mener retten til selvbestemt abort gir kvinner selvstendighet og frihet, og må 

beskyttes. Samtidig må samfunnet sette en grense for når et foster er så utviklet 
at det har selvstendige interesser og rett til liv. Unge Venstre vil tillate fri abort 
frem til 18. uke. Etter 18. uke må det være tungtveiende grunner for å få mulighet 
til å få utført en senabort. 

 
●   Vil innføre aktiv dødshjelp, herunder legeassistert selvmord og eutanasi. Alle 

mennesker har en iboende rett til verdighet, og det enkelte individs frihet og 
rettighet til å selv bestemme over eget liv bør veie tungt. Alle mennesker har rett 
til verdighet, også ved livets slutt. Leger bør kunne gi pasienten en dødelig 
injeksjon eller utstyre pasienten med en dose medisin som pasienten kan innta 
for å avslutte sitt eget liv. Tilbudet må være strengt regulert, og leger skal ikke 
pålegges slike oppgaver mot sin vilje.  

 
●   Mener at mennesker selv skal bestemme over sin egen kropp. Derfor bør det 

åpnes for surrogati, også kommersielt. Kommersiell surrogati bør reguleres for å 
hindre utnyttelse, og særlig for å ivareta barnas beste. Norge bør også bidra 
sterkt til å få på plass slik regulering internasjonalt.  

 
●   Mener at assistert befruktning skal være tilgjengelig for alle, uansett om den 

aktuelle kandidaten er i et partnerskap eller ikke. Assistert befruktning skal ikke 
dekkes av det offentlige helsetilbudet. Videre bør eggdonasjon sidestilles med 
sæddonasjon, slik at det blir tillatt å donere egg. Personer som bidrar til sæd- 
eller eggdonasjon må oppgi sin identitet. 
  

●   Mener at alle må ha rett til å bruke medisinsk tilgjengelig teknologi for å skaffe 
seg informasjon om eget DNA. I tillegg må forskere kunne forske på befruktede 
egg, stamceller og lignende. Ny forskning skal kunne forbys der man kan vise til 
klare negative konsekvenser for mennesket. Forskjellige former for genterapi må 
bedømmes enkeltvis, og kun forbys der det har en klar negativ effekt på 
samfunnet. 

  
●   Mener at seksuell legning og nasjonalitet skal ikke være grunnlag for utestenging 

fra bloddonasjon. For å nekte å nekte noen å donere blod, må det begrunnes i 
medisinske forhold. Kriteriene for utestengning må revurderes jevnlig fra faglig 
hold. 

 
● Vil innføre et system for organdonasjon der alle er donorer frem til de reserverer 

seg mot det.   
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2. Det skapende mennesket 
  
Mennesket er skapende og nysgjerrig fra det blir født. Vi undrer oss om verden rundt 
oss, og søker stadig svar på spørsmålene våre. Det offentliges rolle er å legge til rette 
for en skapende utvikling fra barnehage til høyere utdanning. Den norske skolen skal gi 
sine unge borgere kunnskap, valgfrihet og trivsel. 
  
I et liberalt samfunn får alle tilgang på en solid utdanning. Det offentlige skal legge til 
rette for at hver enkelt kan finne sine talent og utøve disse som ressurs for seg selv og 
samfunnet. En liberal politikk skal støtte opp om den frivillige aktiviteten, kunsten og 
kulturen uten å pålegge den føringer og begrensninger. 
  
Gjennom den offentlige fellesskolen får alle tilgang på god skolegang, uavhengig av 
sosial, økonomisk eller annen bakgrunn. Samtidig skal en liberal stat tilrettelegge for at 
eleven får velge den skolen og det utdanningsløpet han eller hun vil ha. Gode lærere, 
med både anledning og kompetanse til å se den enkelte elev, er en forutsetning for 
læring. På videregående nivå må eleven vises tillit og gis større frihet til å forme 
innholdet i sin egen skolehverdag. Målet med skolen er å skape dannede borgere i 
stand til å delta i videre utdanning, arbeidsliv og samfunnet. 
  
Høyere utdanning skal levere kvalifisert arbeidskraft som kommer samfunnet til gode. 
Samtidig har muligheten til å studere, utvikle og formidle kunnskap en egenverdi. 
Universiteter og høyskoler skal være sitt dannelsesaspekt bevisst. Kvaliteten i norsk 
høyere utdanningssektor må styrkes for å gjøre norske utdanningsinstitusjoner fortsatt 
relevante i et mer tjenestebasert og internasjonalt arbeidsmarked. Norske 
forskningsinstitusjoner har forutsetninger for å bli blant de beste i verden. 
  
Et kunnskapssamfunn rommer også et mangfoldig kulturliv. Kultur stimulerer fantasien, 
utvikler kreativiteten, og skaper engasjement og deltakelse i samfunn og demokrati. En 
velstående stat har gitt kulturen en historisk høy andel av statsbudsjettet, samtidig som 
kulturen og frivillige organisasjoner får stadig strengere føringer. Frivillig engasjement, 
kunst og kultur er et mål i seg selv, og ikke et middel for å fremme andre 
samfunnsinteresser eller verdier. De må derfor være fri for offentlige føringer. 
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2.1 Skole 
2.1.1 Barnehage 
Gjennom lek og nysgjerrighet er barnehagen en viktig læringsarena. For å tilrettelegge 
for dette er det viktig å ha dyktige og engasjerte ansatte som har mulighet til å se hvert 
enkelt barn. Familier er forskjellige og har ulike behov. Barnehagene må tilpasse seg 
dette gjennom ulike pedagogiske retninger og åpningstider. 
  
Unge Venstre: 

 
● Mener at bemanningsnormen i barnehagen ikke bør endres til å kreve full 

bemanning under hele barnehagens åpningstid. 
  

●   Vil ha flere barnehager med utvidet åpningstid for å også kunne passe for 
familier hvor foreldre jobber kveld, natt eller helg. 

  
●   Vil innføre to årlige barnehageopptak, slik at også barn født etter 1. september får 

mulighet til å begynne tidlig i barnehagen. Dette hjelper også for å få foreldrene 
tilbake i arbeid. 

 
●  Mener private barnehager har vært et gode både for barnehagebarn, og for at 

dekningsgraden skal være så stor som mulig. Unge Venstre vil derfor legge til 
rette for et mangfold av ulike barnehager.Om eierne av private barnehager tar ut 
overskudd, er det fordi de klarer å drive mer effektivt. I stedet for å bekjempe 
profitt, bør man heller stille strengere krav til kvalitet og innhold i barnehagen.  

 
● Mener seksualitetsundervisningen bør starte allerede i barnehagen. Barna bør 

blant annet lære om grensesetting, kropp, samleie og forplantning.  
 

● Vil opprette et eget kvalifiseringsprogram for ufaglærte barnehageansatte som 
ønsker å stå i jobb under utdanning.  

 
● Vil øke andelen mannlige barnehagelærere og barne og ungdomsarbeidere 

Større mangfold blant de ansatte i barnehagen er viktig for barnas utvikling og 
for arbeidsmiljøet. 
 

● Vil gi barn i asylmottak rett til barnehageplass. 
 

   

19 
 
 



29.1.2019 Politisk plattform 2018-2020 - Google Dokumenter

https://docs.google.com/document/d/11fEBYCA5JV37vZUyb4m8l5DdgzfHiTgi6RBC3dCiv84/edit# 20/79

 
 
 

2.1.2 En skole for eleven 
Skolen er til for elevens faglige og personlige utvikling. Derfor må alle elever få reell 
individuell og tilpasset opplæring. I en liberal skole er det er viktig at alle elever har en 
god skolehverdag som de 53 selv får være med å forme. Vi lærer på ulike måter og har 
ulike interesser, allerede fra ung alder. Skolen må gjenspeile dette, og bruke dette 
mangfoldet til å skape et variert og spennende skoleløp for elevene.  
 
Unge Venstre: 

 
● Vil styrke elevenes rett til elevmedvirkning, særlig når det gjelder 

undervisningsmetoder. - Mener det bør åpnes for at skolene i større grad 
skal kunne tilby nivådelt undervisning i enkeltfag. Elevene bør selv kunne 
velge hvilket undervisningsnivå de ønsker å følge, i samråd med faglærer. 
 

●  Vil legge til rette for et bredere samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjoner. Elever som ønsker å ta fag på høyere nivå, bør 
tilbys mulighet til dette. 

 
● Vil legge til rette for at flere skoler kan ta i bruk programmet Veiledning og 

Informasjon om Psykisk helse hos ungdom (VIP). Målet med programmet 
er blant annet å senke terskelen for å søke hjelp. Foreløpig forskning har 
gitt gode resultater, og Unge Venstre mener flere elever må få mulighet til 
å delta 

 

● Styrke Helsedirektoratets tilskuddsordning Psykisk helse i skolen, som 
sørger for at skoler som gjennomfører gode tiltak på dette området får 
økonomisk støtte. 

 

● Mener det er nødvendig med nasjonale prøver for å kartlegge 
kunnskapsnivået i skolen. Prøvene bør fungere som et nyttig verktøy for 
skoleledelsen. Prøvene skal alltid anonymiseres, og resultatene skal 
offentliggjøres. 

 

● Vil at den offentlige skolen i størst mulig grad skal legge til rette for 
evidensbaserte pedagogiske metoder hvor tilpasset opplæring ligger i 
grunn. Det burde også oppmuntres til forskning i klasserommet på nye 
metoder.  

 
● Mener at friskoler er et viktig supplement til den offentlige skolen. 

Friskolene bidrar til mer valgfrihet for elevene, og nytenkning innen 
pedagogikk og organisering.   Det bør bli enklere å starte friskoler og 
friskoleeiere bør ha mulighet til å ta ut overskudd fra selskapet sitt. I stedet 
for å bekjempe profitt, bør myndighetene stille strenge krav til kvalitet. 
 

● Vil ha bedre og sterkere vurderingsveiledninger i skolen og at de lages for 
alle fag. Lærernes metodefrihet er enormt viktig, men vurdering må 
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standardiseres på tvers av skolesystemet slik at verdien på utdanningen 
er lik, uansett hvilken skole man går på.  
 

● Mener at alle elever i ungdomsskolen og videregående skole skal ha rett til 
minimum 20 dager fravær, som ikke føres på vitnemålet, for å legge til 
rette for politisk arbeid, representasjon og engasjement.  
 

● Mener det skal være mulig å få slettet fraværstimer fra vitnemålet grunnet 
besøk hos helsepersonell. 

 
●  Vil fjerne den nasjonale fraværsgrensen, men så lenge den eksisterer 

jobbe for å gjøre den mer fleksibel. Skolehelsetjenesten bør kunne skrive ut 
dokumentert fravær for elevene . 

 
● Vil ikke innføre heldagsskole. SFO bør videreføres som et frivillig, 

kommunalt tilbud for elever ut fjerde årstrinn, men må anses for å være 
barnets fritid og ikke et undervisningsprogram. Skolefritidsordningen skal 
være en arena der barn kan leke og utfolde seg under voksnes oppsyn.  
 

●  Vil fjerne orden s - og oppførselskarakteren. Straff og anmerkninger er en 
lettvint løsning på utagerende oppførsel hos ungdom, men virkningen er 
diskutabel. En må heller fokusere på miljøarbeid rundt ungdom for å 
hindre utagering, og jobbe for å forbedre situasjonen for eleven.  
 

 
2.1.3 Et godt skolemiljø 
 Alle elever har rett til et godt skolemiljø. Trivsel og mestring er viktige faktorer for at 
elevene skal lykkes i skolearbeidet, og like å gå på skolen. En god psykisk helse gjennom 
skoleårene er også avgjørende for at elevene skal ha det bra som voksne. Det er 
læreren og skoleledelsens overordnede ansvar å sørge for at alle elever trives på 
skolen. Mobbing og diskriminering er ødeleggende for skolemiljøet og det må derfor 
settes inn tiltak for å få bukt med problemet.  
 
Unge Venstre :  

●  Krever at skolens formålsparagraf ikke skal favorisere enkelte religioner eller 
livssyn. Religiøse seremonier i regi av den offentlige skolen skal ikke forekomme.  
 

● Vil fjerne K-en i KRLE-faget og gi kristendommen samme status i undervisningen 
som de andre religionene. Kristendommens særegne rolle i norsk historie må 
ivaretas gjennom historiefaget og samfunnsfag. Når kompetansemålene i KRLE 
skal endres, må de utformes slik at elevene i grunnskolen lærer om hovedlinjene i 
hver av de store verdensreligionene, samt de viktigste retningene innen etikk og 
filosofi. 
 

● Mener det må gis statlig støtte til alle skoler som ønsker å gjennomføre et 
antimobbetiltak. Skolene bør oppfordres til å velge antimobbeprogrammer som 
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har bevist effekt mot mobbing. Lærerne og skoleledelsen må prioritere arbeidet 
med å sikre et godt skolemiljø høyt, og aktivt jobbe for å oppdage og bekjempe 
mobbing.  
 

● Vil ha en målrettet kompetanseheving blant skoleledere og andre ansatte i 
skolen for å sikre forebygging og god håndtering av mobbesaker. 
 

● Vil gjøre det lettere å få spesialundervisning. Økt kompetanse om lese- og 
skrivevansker er viktig for at man skal oppdage vanskene og dermed gi 
tilstrekkelig hjelp. Det er behov for et bedre samarbeid mellom PPT og BUP.  
 

● Vil ha flere helsesykepleiere inn i skolen. Helsesykepleiere er et velfungerende 
lavterskel helsetilbud, og de bør være tilgjengelige for elever flere dager i uken. 
Lett tilgang på informasjon og hjelp er et godt tiltak for å bedre særlig unges 
psykiske helse.  
 

●  Vil jobbe for å få flere psykologer i skolen, slik at de elevene som har størst behov 
for psykologisk hjelp får dette uten å måtte ha henvisning fra fastlege.  
 

● Vil opprette en egen rådgiverutdanning. Mange elever får for svak rådgivning 
ved valg av utdanningsprogram, og ender opp med en lite motiverende 
skolehverdag. Dette øker sjansene for frafall. Kvalifiserte rådgivere vil kunne gi 
gode råd som vil kunne hjelpe den enkelte elev å velge riktig studieprogram.  
 

● Vil sette krav til at spesialundervisning og planlegging av spesialundervisning 
gjøres av lærere med minst 60 studiepoeng, eller tilsvarende kompetanse, i 
spesialpedagogikk.  
 

● Ønsker et tettere samarbeid mellom skolen og samfunnet rundt. Både 
sivilsamfunnet, næringslivet og kulturlivet bør jobbe tettere med skolene 
gjennom praktikantopphold, gjesteforelesninger og ekskursjoner. 
 

● Vil innføre en skolematordning etter modell fra skolemelkordningen, som 
finansieres av egenandelsordningen. Egenandelen bør være differensiert sånn at 
den er gratis for de laveste inntektsnivåene.  
 

● Mener videregåendeelever som flytter hjemmefra for å gå på skole skal ha rett til 
en fastlege på studiestedet og en fastlege på hjemstedet. 
 

● Mener flere skoler bør tilby gratis og næringsrik frokost til elevene. Dette gjelder 
særlig på skoler der mange elever har lang reisevei til skolen, eller kommer fra 
familier med lav inntekt. Kommuner og fylkeskommuner bør gi økonomisk støtte 
til slike tilbud. 
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2.1.4 En fremtidsrettet språkopplæring  
Verden blir stadig mindre, og gode språkkunnskaper har aldri vært viktigere. Å kunne 
flere språk gjør det enklere å kommunisere med flere mennesker, og øker 
læringsutbyttet også i andre fag enn språkfag. Unge Venstre vil at språkfagene skal 
være til stede gjennom hele skoleløpet. Språklæring er lettere og gir større utbytte jo 
yngre man er, derfor bør opplæringen i fremmedspråk og sidemål starte tidligere enn i 
dag. Det er også viktig at alle lærere er gode språklærere, som kan benytte begge 
målformer i undervisningen. Derfor bør språk stå i fokus i lærerutdanningen. 
 

● Mener at opplæring i andre fremmedspråk bør starte i 5. klasse. Elever med 
lærevansker bør få mulighet til å fordype seg i norsk eller engelsk som et 
alternativ til fremmedspråkundervisningen. 
 

● Vil starte med sidemålsopplæring i 3. klasse, og bruke begge målformer i 
undervisningen gjennom hele skoleløpet, i alle fag. 
 

● Vil at elevens rett til undervisning på hovedmål utvides fra å bare gjelde de sju 
første årene på grunnskolen til å gjelde ut grunnskolen. Kommuner i språkdelte 
områder skal få støtte til å gjennomføre helt eller delvis språkdelt undervising. 
Det er hovedmålet til elevene, ikke undervisningspersonalet, som skal styre valg 
av undervisningsspråk på ungdomsskolene. 

● Vil jobbe for at skolene skal tilby undervisning i flere fremmedspråk. Antallet 
skoler som bare har tilbud om ett eller to ulike fremmedspråk må ned. Flere 
skoler bør tilby undervisning i språk som arabisk, kinesisk og russisk, i tillegg til de 
tradisjonelle språkfagene fransk, spansk og tysk. For å kunne tilby flere språk, bør 
skolene i større grad ta i bruk nettressurser, eksterne undervisere, og samarbeide 
om språkundervisningen. 
 

● Mener at språkkravene til læremidlene i opplæringsloven må spesifiseres slik at 
de og dekker de digitale læremidlene. Dessuten skal det være et nasjonalt 
ansvar å sikre at læremidlene kommer på både nynorsk og bokmål. Det skal bli 
stilt minst like strenge språkkrav til kontorstønadprogrammene som til 
læremidlene. En digital skole skal være en skole med like godt tilbud for både 
nynorsk - og bokmålselever.  
 

● Mener at det er viktig at elevene behersker begge målformer, og vil videreføre 
separat vurdering i hoved- og sidemål på landsbasis. Alt av lærebøker bør være 
tilgjengelig på begge målformer. I undervisningen skal begge målformer 
benyttes. 
 

● Vil innføre norsk tegnspråk som et treårig språkfag 
 

● Vil gjøre det enklere å reise på utveksling i løpet av videregående. Å oppleve en 
annen kultur på nært hold og praktisere et nytt språk i dagliglivet, er verdifulle 
erfaringer for elevene. At flere reiser på utveksling bringer også kunnskap og 
perspektiver tilbake til lokalsamfunnene. Det er viktig at elever med ulik 
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økonomisk bakgrunn kan utnytte denne muligheten. Det må derfor gis god nok 
støtte og eventuelt studielån til de som reiser på godkjente 
utvekslingsprogrammer. Rådgivere i skolen bør også ha god kjennskap til 
elevenes muligheter for å reise på utveksling. I tillegg må det gjøres enklere å få 
utvekslingsår fra ulike deler av verden godkjent i Norge.  

 
2.1.5 Grunnskolen 
Grunnskolen skal sikre alle borgere basiskunnskaper som er nødvendige for å delta i 
samfunnet. Lese-, skrive- og regnekunnskaper må derfor være kjerneområdene i 
grunnskolen. Alle som går ut av grunnskolen skal ha tilegnet seg tilstrekkelig med 
kunnskap for å kunne aktivt delta i samfunnet. 
  
Unge Venstre: 
  

●         Ønsker ikke karakterer i barneskolen. Det er ikke ønskelig med et resultat- og 
karakterjag i barneskolen. Fokuset bør ligge på gleden ved å lære. Det er viktig at 
elever får grundig tilbakemelding og veiledning for å øke læringsutbyttet. 

  
●        Åpne for flere valgfag på mellomtrinnet, og at skoler selv skal få opprette valgfag. 

 
● Mener at kommunene selv vet best hvordan de skal prioritere sine egne 

ressurser, og ønsker derfor å fjerne lovpålagt krav om leksehjelp.  
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2.1.6 Videregående opplæring 
Den videregående skolen skal fungere som et verktøy for eleven, og gi muligheter og 
kompetanse til hver enkelt. Som avgangselev skal en være rustet for arbeidslivet, 
og/eller videre studier. Dette må systemet i videregående skole reflektere. Frafallet i 
videregående er altfor høyt, og det må iverksettes tiltak for at flest mulig skal 
gjennomføre videregående opplæring. 
 
Unge Venstre: 
  

●        Ønsker at studiespesialiserende linjer i videregående skole skal legges opp etter 
en studiepoengsmodell. Alle elever må ha norsk, engelsk og matematikk, men 
utover dette skal man få frihet til å velge fagsammensetningen selv. Det bør 
være opp til hver enkelt skole om man vil sette krav om oppmøte i 
undervisningen, men skolen skal alltid se an den enkelte elevs situasjon i 
forbindelse med oppmøte. 

 
● Vil gi elever i videregående skole mulighet til å oppnå studiekompetanse på to, 

tre eller fire år ved hjelp av studiepoengmodellen. 
 

●        Mener norskfaget på videregående skoler bør deles opp, lignende det man har 
gjort med matematikken.   Dette vil gi elevene frihet til å velge retning innenfor 
norskfaget, ut ifra egne interesser og faglig nivå. 

  
●       . Ønsker nasjonalt fritt skolevalg. Nærskoleprinsippet begrenser elevenes 

valgfrihet og gir elever ulike muligheter ut ifra hvor i landet de bor Eleven skal 
kunne søke seg til den videregående skolen vedkommende selv ønsker, og 
skolene må få lov til å benytte egne faglige relevante opptakskrav og prøver der 
det er formålstjenlig.. Alle elever skal være omfattet av en reisetidsgaranti. 

  
●        Mener det må være friere tøyler for å opprette særegne valgfag. Variasjon i 

skoletilbudet gir flere muligheter til elevene og den enkelte skole. UDIR og 
regionale skolemyndigheter har et ansvar for å kvalitetssikre at valgfagene 
holder en tilfredsstillende faglig kvalitet. 

 
● Vil gjøre det lettere å ta opp eksamen også i valgfag som musikk, dans, drama, 

media, idrett og kunstfag etter endt videregående opplæring dersom man er 
misfornøyd med karakterresultatet. 
 

● Vil fjerne eksamen i vg1. Det er en urettferdig ordning at 20% av elever på vg1 
trekkes til eksamen. 

  
●       . Mener at retten til videregående opplæring også skal gjelde for asylsøkere, selv 

de med endelig avslag eller de som venter på å bli overført til et annet europeisk 
land etter Dublin-regelverket. 

  
●        Ønsker at elever skal ha mulighet til å avgi stemme i skolelokalene ved valg. 
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● Vil legge til rette for mer digitalisering av de ulike fagene i skolen. 
 

● Vil at Matematikk S1, S2 og R1 skal inngå i både fordypning innen språk, 
samfunnsfag og økonomi og fordypning innen realfag for studiespesialiserende 
linje 

 
● Ønsker å se på læreren som fagperson – ikke som en byråkrat. Det betyr at 

lærerne må få større pedagogisk frihet i klasserommet..  
 

● Mener PPT bør være mer enn en utredningsinstans, og vil at PPT i samspill med 
skolen skal lage tilpassede undervisningsopplegg. Det bør også være mulig at 
PPT kan organisere felles undervisning der det er hensiktsmessig.  

 
● Ønsker å flytte pedagogisk makt fra departementer og direktorater ned til skolen 

og læreren. Friheten til å utforme pedagogikk i klasserommet bør blir større. 
 

● Vil ha seksualitetsundervisning i den videregående skole, der elevene blant annet 
skal lære om grensesetting og respekt . 
 

● Vil se på alternativer til dagens eksamensordning. Det er altfor mange tilfeldige 
faktorer som kan påvirke eksamensresultatet. Elevene kan komme opp i fag de 
er svake i, eller bare ha en dårlig dag på eksamensdagen. Derfor vil Unge Venstre 
utrede hvordan alternativer som hjemmeeksamen, mappevurdering og 
heldagsprøver kan erstatte dagens eksamensordning. 

 
 
2.1.6.1 Flere muligheter med yrkesfag  
Yrkesfag har behov for en fornyelse. Yrkesfagelever må få mer tid til praktisk arbeid, og 
ha mindre fellesfag. I tillegg må fellesfagene bli mer relevante for elevene. Skolen må 
samarbeide tettere med lokalsamfunnet og næringslivet, slik at elevene får oppleve å 
jobbe i bedrift, og bedriftene blir bedre kjent med elevene. Lærlingplass er for de fleste 
yrkesfagselever avgjørende for å fullføre utdanningen. Næringslivet må få større 
insentiver til å ansette lærlinger, gjennom økt lærlingtilskudd og fjerning av 
arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Ved offentlige anbud må det stilles krav om at 
lærlinger benyttes, og dette må komme tydelig frem i regelverket slik at bedrifter ser 
verdien av å ansette lærlinger. 
 
Unge Venstre: 
 

● Mener flere skoler bør tilby vekslingsmodellen. Det må bli lettere å kombinere 
praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjene, og alle elever må få praktisk erfaring 
med faget sitt fra første trinn.  
 

● Mener at utstyrsparkene ved skolene bør tilsvare utstyret som brukes i 
arbeidslivet.  
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● Mener det må gjøres mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger. 
Lærlingtilskuddet bør økes og arbeidsgiveravgiften for lærlinger bør fjernes. I 
tillegg må det stilles krav om lærlinger i alle offentlige anbud der det er mulig.  

 
● Vil gi alle elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet 

kompetansebevis. Dette kan hjelpe eleven til å komme i arbeid, på tross av 
manglende fagbrev 

 
● Vil styrke fagskolene og gjøre det mulig å gå videre fra fagskole og over til høyere 

utdanningen innenfor den retningen eleven går.  
 

● Vil gjennomgå dagens påbyggfag og gjøre endringer som gjør det lettere for 
yrkesfagelever å få generell studiekompetanse. Vil gjennomgå dagens 
påbyggfag og gjøre endringer som gjør at påbyggingsåret blir mindre teoritungt 
og vanskelig å gjennomføre. Dette må imidlertid ikke føre til mer teoretisk 
undervisning i løpet av de to første årene på yrkesfag. Det bør også legges opp til 
at elever kan velge å gjennomføre påbyggingen over to år, for å sikre at flere 
fullfører løpet.  

 
● Vil at flere fag i høyere utdanning skal være tilgjengelig gjennom Y-veien.  

 
● Vil gjennomføre forsøk med krav om læreplass i forkant for å komme inn på 

yrkesfag etter modell av Sveits.  
 

● Vil gjøre det lettere å formalisere utdannelse som gis i bedrift, og at statlige 
institusjoner skal legge til rette for at bedrifter kan bruke enkeltemner som en del 
av sin opplæring.   

 
● Vil innføre et to-pluss-to-løp for landsbrukslinjene på videregående skoler, etter 

modell fra yrkesfagene. 
 

● Mener flere skoler bør tilby vekslingsmodellen. Det må bli lettere å kombinere 
praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjene, og alle elever må få praktisk erfaring 
med faget sitt fra første trinn.  

 
● Mener at utstyrsparkene ved skolene bør tilsvare utstyret som brukes i 

arbeidslivet. 
 

● Det må gjøres mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger. Lærlingtilskuddet bør 
økes og arbeidsgiveravgiften for lærlinger bør fjernes. I tillegg må det stilles krav 
om lærlinger i alle offentlige anbud der det er mulig.   

  
●        Vil gi alle elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet 

kompetansebevis. Dette kan hjelpe eleven til å komme i arbeid, på tross av 
manglende fagbrev.  
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● Vil styrke fagskolene og gjøre det mulig å gå videre fra fagskole og over til høyere 
utdanningen innenfor den retningen eleven går.  

 
● Vil gjennomgå dagens påbyggfag og gjøre endringer som gjør at 

påbyggingsåret blir mindre teoritungt og vanskelig å gjennomføre. Dette må 
imidlertid ikke føre til mer teoretisk undervisning i løpet av de to første årene på 
yrkesfag. Det bør også legges opp til at elever kan velge å gjennomføre 
påbyggingen over to år, for å sikre at flere fullfører løpet.  

 
● Vil at flere fag i høyere utdanning skal være tilgjengelig gjennom Y-veien.  

 
● Vil gjennomføre forsøk med krav om læreplass i forkant for å komme inn på 

yrkesfag etter modell av Sveits.  
 

● Vil gjøre det lettere å formalisere utdannelse som gis i bedrift, og at statlige 
institusjoner skal legge til rette for at bedrifter kan bruke enkeltemner som en del 
av sin opplæring.  

 
● Innføre et to-pluss-to-løp for landsbrukslinjene på videregående skoler, etter 

modell fra yrkesfagene.  
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2.1.7 Læreren 
Det er viktig for Unge Venstre å styrke respekten for læreryrket. Lærerne har en av 
samfunnets viktigste jobber, og deres kunnskap er uvurderlig. Læreren skal være en 
fagperson, og må få større ansvar og frihet i egen arbeidshverdag. Lærere som 
motiverer og dyrker den enkelte elevs anlegg og talent er viktige. 
  
Unge Venstre: 
  

●        Vil at alle lærere skal ha minst 60 studiepoeng i fag de underviser i, med unntak 
av barneskolelærere og i yrkesrettede fag der praktisk erfaring bør veie tungt. 
Unge Venstre ønsker en femårig lærerutdanning, med fokus på faglig bredde og 
dybde, samt praktisk pedagogikk og fagdidaktikk. 

  
●        Vil øke og endre kravene for opptak til lærerutdanningen. Skal vi ha verdens beste 

skole må vi ha de smarteste hodene inn i skolen. Det må ses i sammenheng med 
høyere lærerlønn. 

  
●         Mener lærere må få mer tid til sin viktigste oppgave, nemlig undervisning og 

oppfølging av elever. Det må ansettes flere rådgivere, helsesykepleiere og andre 
fagpersoner der det er mangel på det, slik at ikke lærere må overta 
arbeidsoppgaver som tilhører disse yrkesgruppene. Rapporteringskrav må 
holdes til et minimum. Tillit til lærere som fagpersoner er en avgjørende faktor for 
å gi yrket større status i samfunnet. 

  
●        Vil at det skal tilrettelegges for økt bruk av Lektor 2-stillinger.  Dette vil si at 

fagpersoner har fast jobb et annet sted, men likevel kan jobbe deltid ved en 
skole. Fagpersoner kan da brukes i undervisningen for å gi elevene økt 
læringsutbytte. 

  
●        Vil innføre en karrierevei for lærere som skal gjøre det mulig å få høyere lønn og 

status uten å slutte med undervisning. Gjerne etter modell fra den svenske 
ordningen med førstelærere. 

 
● Vil ha mer seksualitetsundervisning i lærerutdanningen, både i grunnskole- og 

lektorutdanningen, og legge til rette for etterutdanning og kurs i faget. 
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2.2 Høyere utdanning og forskning 
2.2.1 Organisering og finansiering av høyere utdanningssektor 
Høyere utdanning er viktig for å levere kvalifisert arbeidskraft. Vel så viktig er målet om 
dannelse og personlig utvikling. Å kun utdanne for dagens næringslivsbehov er ikke 
tilstrekkelig i et langsiktig perspektiv. Derfor må utdanningen innrettes etter studentenes 
og samfunnets ønsker for fremtiden. Unge Venstre ser et behov for en omstrukturering 
av Norges utdanningsinstitusjoner. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Ønsker en klarere arbeidsdeling mellom universiteter og høgskoler. Fagmiljøene 
på høgskolene bør spisses, og det skal drives forskning og undervisning på 
vitenskapelig basis. Høgskolene i distriktene skal utdanne viktige yrkesgrupper 
som man trenger i hele landet, slik som lærere og sykepleiere. 

 
● Vil gi institusjoner innen høyere utdanning mulighet til å bruke skjønn ved opptak. 

I tillegg til karaktergjennomsnittet, skal de kunne se på karakterer som er aktuelle 
for studiet og relevant erfaring fra CV.  
 

● Alderspoeng i ordinær opptakskvote burde utfases. 
  

●   Vil endre finansieringsordningen for høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 
Gjennom økonomiske insentivendringer ønsker Unge Venstre å fjerne 
universitetsjaget. 
  

●   Vil gjøre ordningen med ”Students at Risk” permanent, og sørge for at den blir 
utvidet ved å gi studiestedene økonomiske incentiver. 

 
2.2.2 Studiekvalitet og studieinnhold 
Studiene skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i den enkelte students evner og 
målsetninger. Ved endt studium skal studenten ha relevant og solid kunnskap, og være 
klar for arbeidslivet eller videre forskning. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Vil styrke undervisningen på alle utdannelsesnivåer. Ved faste ansettelser skal 
også undervisningsevnen veie tungt. Fremragende undervisningsmiljøer bør 
bevilges ekstra ressurser. 

  
● Vil ha variert undervisning. Praksis bør integreres i alle studieløp der det er mulig 

og hensiktsmessig. Praksisopphold og traineeships bør, om de er relevante for 
utdannelsen, kunne godkjennes som studiepoeng.Mener norske institusjoner for 
høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre 
Norge mer attraktivt for internasjonale studenter. 
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●   Ønsker at det skal være en variasjon i eksamensformer. Digitale hjelpemidler skal 
brukes som eksamensverktøy ved skriftlig eksamen der det er formålstjenlig. 
  

●   Mener studiestedene skal være frie til å stille de opptakskravene de selv ønsker. 
Studiestedene vet selv best hvilke ferdigheter som bør vektlegges. 

 
● Vil stimulere universiteter og høyskoler til å legge forelesninger og annet 

undervisningsmateriell fritt tilgjengelig på nett. I de fleste fag bør det også være 
mulig å avlegge eksamen etter å ha fulgt fagene via nett. Obligatorisk 
undervisning bør begrenses til et minimum der det er formålstjenlig. 

 
2.2.3 Studentvelferd 
Økonomi skal ikke være et hinder for å studere. Uansett hvem du er eller hvor du 
kommer fra skal du ha mulighet til å få finansiert studieløpet. I dag strekker ikke 
studiefinansieringen til. Unge Venstre vil bevare gratisprinsippet, og ønsker at alle skal 
ha muligheten til å være heltidsstudent. Gratisprinsippet må også gjelde for 
utenlandske studenter, og det må derfor ikke innføres skolepenger for denne gruppen. 
  
Unge Venstre: 
 

● Vil feste studiestøtten til 1.5 G. Det vil gi en solid økning i studielån, og sørge for at 
støtten fortsetter å øke i takt med prisnivået. Økningen skal hovedsakelig skje i 
form av lån. Studiestøtten skal fordeles over 11 måneder, også for 
deltidsstudenter. 
 

● Vil innrette studiefinansieringen slik at den bidrar til at flere studenter fullfører et 
påbegynt studium på normert tid. 
 

● Vil bygge 4000 studentboliger hvert år frem til 20 prosent dekningsgrad er 
oppnådd. Dette skal skje i samarbeid med studentsamskipnadene. Boligene skal 
særlig bygges i pressområder og i byer med befolkningsvekst. 
 

● Mener kostnadsrammen og tilskuddsandelen for bygging av studentboliger må 
økes 
 

● Mener studentsamskipnadene skal få støtte av staten til kjøp av eksisterende 
bygg for bruk og ombygging til studentboliger. 

 
 
● Mener at studenter skal ha et godt og billig helsetilbud, gjerne tilknyttet sin 

studentsamskipnad. Et godt psykologtilbud er spesielt viktig, ettersom studenter 
oftere får psykiske plager enn den øvrige befolkning. 
 

● Mener studenter skal ha rett til å ha en fastlege på studiestedet og en på 
hjemstedet. 
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● Vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for 
studentbarnehagene. 

 
● Vil knytte rådgivningstjenestene i høyere utdanning tettere opp mot NAV. 

  

2.2.4 Forskning 
Forskning er veien til fremskritt. Det er viktig å sikre kvalitet og bredde innen forskning 
både i Norge og internasjonalt. Unge Venstre ønsker en satsing på forskning. Dette er en 
forutsetning for det fremtidige kunnskapssamfunnet. Ny kunnskap øker menneskets 
forståelse av verden og seg selv. 
  
Unge Venstre:  
  

● Ønsker å gi en større andel av forskningsmidlene til institusjonene som 
basismidler og vil øke avsetning av frie grunnforskningsmidler. Videre skal 
detaljstyringen av forskningsprogrammene reduseres ved at 50 prosent av 
midlene tildeles uten andre føringer enn den tematiske avgrensningen. Det skal 
også opprettes flere Sentre for fremragende forskning. 

  
● Vil stimulere til økt samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner 

gjennom SkatteFUNN-ordningen og tilskuddsbaserte ordninger for 
forskningsprosjekter. 

  
● Vil skape mer trygghet for vitenskapelig ansatte. Derfor må en større andel av 

stillingene i akademia være faste stillinger enn hva som er tilfellet i dag. 
Kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte skal også etterstrebes. 

  
● Mener all offentlig finansiert forskning skal være tilgjengelig for allmennheten. 

Kunnskapen skal være tilgjengelig for alle, og forskningsresultatene skal kunne 
brukes videre av samfunnet. 
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2.3 Kultur og frivillighet 
2.3.1 Statens ansvar for en levende kultur 
Kunst og kultur har en egenverdi. Det lar mennesket utfolde sin iboende skaperkraft, 
utfordrer og provoserer samfunnsnormene, og virker samfunnsbyggende. Derfor må 
kulturen få operere fritt og uavhengig. En liberal kulturpolitikk prøver ikke å styre 
kulturen, men bygger opp om private og frivillige initiativ og sørger for at alle som vil 
skal ha muligheten til å delta i et mangfoldig kulturliv. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil ha en statlig stipendordning for kunstnere. Det er viktigere at noen få får drive 
fulltid med sitt virke enn at midlene smøres tynt utover. Ordningen skal ha klare 
kriterier for tildeling. 
 

● Vil gi barn og ungdom mulighet til kulturell utfoldelse. Derfor bør kommunene 
oppfordres til å holde ungdoms- og ferieklubber, øvingslokaler, atelier og 
graffitivegger. 

 
● Vil avvikle Norsk Tippings monopol på hasardspill. Alle hasardspill skal ha en 

aldersgrense på 18 år. Det må legges reguleringer på lokketilbud for spillere som 
har sluttet å spille, og settes tapsbegrensninger. Ordningen som i dag sikrer at 
tippeoverskuddet brukes på gode formål, må erstattes med overføringer over 
statsbudsjettet. Ansvaret for å finansiere norsk idrett og frivillighet bør ikke ligge 
på mennesker som velger å spille pengespill. Loven må endres så den også 
regulerer ferdighetsspill og kasinodrift. 

  
● Vil verne om det norske språkmangfoldet og sikre at også mindretallets 

språkrettigheter ivaretas. Alle skal ha rett på tilsvar på egen målform fra det 
offentlige, og skoleelever skal ha rett til bøker på egen målform. Minstekravet til 
bruk av ulike målformer i NRK skal opprettholdes og gjelde på alle plattformer. 

  
● Vil opprettholde dagens nivå på statlig støtte til langkursene på folkehøgskolene. 

Støtten til kortkursene bør redusere 
  

● Mener statens rolle i kulturpolitikken er å sikre mangfold ved å støtte kulturelle 
uttrykk som ikke kan overleve på kommersiell basis. Der det er mulig å 
kommersialisere, skal staten trekke seg ut. 

 
● Mener at staten skal spre bevilgningsmakt til kulturelle prosjekter. 
 
● Vil sikre at Nasjonalgalleriet i fremtiden også vil brukes til billedkunst.  
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2.3.2 Sivilsamfunnet og frivillighet 
Frivilligheten er bærebjelken i det sivile samfunnet. Sivilsamfunnet utfordrer rådende 
ideer, hindrer utviklingen av en for sterk stat og fungerer som et supplement til 
markedet. Frivillighet gir utløp for engasjement og er et gode for samfunnet som helhet. 
Unge Venstre vil ha et sterkt sivilsamfunn der alle har mulighet til å delta. 
  
Unge Venstre: 
  

● Mener at religiøse organisasjoner, inkludert den norske kirke, må finansieres på 
samme måte som andre organisasjoner. Derfor vil Unge Venstre avvikle den 
ekstraordinært høye støtten til tros- og livssynssamfunn, og knytte støtten til 
antall medlemmer. Kirker og andre historiske bygg må gis støtte på bakgrunn av 
å være kulturminner. 

  
● Vil ha en økt satsning på offentlige kulturinstitusjoner, som bibliotek og museer. 

Tilgangen til offentlige kulturinstitusjoner har en viktig demokratisk funksjon og 
skal være gratis. 

  
● Vil gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillige organisasjoner 

bør behandles likt med bedrifter. Gaver gitt til frivillige organisasjoner skal ikke 
være skattepliktige for å legge til rette for filantropi. 

  
● Ønsker å spre finansieringen av kulturen på flere hender. Det er viktig å stimulere 

til mer privat finansiering gjennom en raus gaveforsterkningsordning og 
skattefritak for gaver til organisasjoner og institusjoner. 

  
● Ønsker et aktivt idretts- og friluftsliv. Det offentliges rolle må være å legge til rette 

for breddeidretten. Idrett som ikke er medlem i Norges Idrettsforbund (NIF) skal 
likestilles medlemmer av NIF. Det gjelder også for sjakk og e-sport. 
 

● Mener det bør utvikles et idrettsstipend som skal sørge for at toppidrettsutøvere i 
smale idretter får mulighet til å utøve idretten sin på toppnivå etter modell fra 
Statens kunstnerstipend. 

  
● Mener at private eiere av kulturminner og utøvere av immateriell kulturarv bør få 

støtte gjennom kulturminnefondet. Utgifter i forbindelse med arkeologiske funn 
skal kompenseres. 

  

2.3.3 Medier og åndsrett 
Et velfungerende demokrati forutsetter en opplyst offentlighet. Derfor er det viktig med 
en mediepolitikk som fremmer mangfold og uavhengighet. Immaterielle rettigheter er 
viktige for å stimulere til økt kulturproduksjon, men har i dag så rigide regler at 
samfunnet gjør verdifulle og kreative uttrykk ulovlig. 
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Unge Venstre: 
 

● Vil ikke privatisere NRK. En nasjonal rikskringkaster er viktig for å sikre stemmer 
som ikke når frem i det kommersielle tilbudet. NRKs arkiv bør gjøres gratis og lett 
tilgjengelig for allmennheten. TV-lisensen bør fjernes og NRK skal finansieres over 
statsbudsjettet. En finansiering over skatteseddelen er mer rettferdig enn dagens 
ordning. 
 

● Mener NRK ikke må vokse seg så store at de truer mediemangfoldet i Norge. 
Derfor bør NRK kutte sine driftsutgifter med 20% over en femårsperiode. Rollen 
som allmennkringkaster skal vernes. 

  
● Mener at det må være et tak på hvor mye pressestøtte hver avis kan motta. Sterk 

konsentrasjon av medieeierskap må unngås, og Unge Venstre støtter 
medieeierskapsloven. Der staten er medeier i et mediekonsern skal de sikres full 
redaksjonell frihet. 

  
● Vil fjerne de siste restene av den offentlige filmsensuren. Medietilsynet bør ikke 

lenger drive med filmkontroll. Det vil si at alle importforbud av filmer til Norge 
oppheves, og at Medietilsynet ikke lenger kan drive med slik sensur. Ordningen 
med å gi filmer aldersgrense kan overtas av bransjen selv, slik andre 
mediebransjer allerede gjør. 

  
● Er for lovlig fildeling. Unge Venstre erkjenner imidlertid eiendomsretten til 

åndsverk og er følgelig ikke positive til fildeling av andres åndsverk uten eksplisitt 
godkjennelse fra eier.   Dagens åndsverklov må oppdateres, og tidsbegrensningen 
bør strammes kraftig inn. Kommersiell utnyttelse av tredjepersons åndsverk skal 
kompenseres, mens ikke-kommersiell utveksling av tredjepersons åndsverk 
mellom privatpersoner bør kunne skje vederlagsfritt. 

  
● Mener at momsen på bøker og aviser må være lik uansett om teksten er digital 

eller på papir. Det bør være nullmoms på bøker og aviser. 
 
● Mener at de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene (kvensk, romani 

og romanes) og norsk tegnspråk må få en styrket posisjon i samfunnet. Dette 
kan gjøres gjennom å styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, 
fase inn flerspråklig skilting i samiske og kvenske områder og utvikle flere 
læremidler til opplæringen i disse språkene. 

 
● Vil verne om mangfoldet i kulturlivet, og derfor jobbe for at det skal finnes 

alternative idretts- og kulturtilbud innen minoritetskultur, for eksempel e-sport.  
 

● Vil at biblioteker skal satse sterkere på e-bøker og låne ut e-bøkene nasjonalt via 
nettet. Det samme bør helst gjelde andre digitale produkter. Bibliotekene bør 
også digitalisere det de har av ikke-digitalt materiale som kan digitaliseres. 
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3. Et inkluderende samfunn 
  
Det er samfunnets oppgave å gi alle en reell mulighet til å lykkes i livet. En liberal 
velferdsstat forutsetter et fungerende sikkerhetsnett og god sosial omsorg for de som 
faller utenfor. Mye har skjedd siden vi først fikk de Castbergske barnelovene i 1915, men 
selv i dag blir svakere grupper i befolkningen oversett og glemt. Ikke bare er det statens 
oppgave å ta vare på disse gruppene, det 89 må også gjøres på en verdig måte. Derfor 
trenger vi liberale løsninger. Et dårlig utgangspunkt skal ikke stå i veien for et godt liv. I 
tillegg til at vi må stille opp for de store gruppene som faller utenfor, skal velferdsstaten 
også legge til grunn hensynet til individet for å finne de beste løsningene. Et samfunn 
skal være inkluderende, og alle som faller utenfor fellesskapet skal bli fanget opp. 
Sosiale problemer krever sosiale, ikke justispolitiske, tiltak. Et velfungerende samfunn er 
avhengig av et næringsliv og sivilsamfunn som samarbeider godt, samtidig som det 
offentlige og det private må jobbe sammen. Gode utdanningsmuligheter, et innovativt 
næringsliv og et inkluderende arbeidsliv er avgjørende for å sikre folk en meningsfylt 
hverdag - også i fremtiden. En liberal velferdspolitikk sikrer frihet og muligheter til alle: et 
samfunn der enkeltmennesket har ansvar for eget liv, og samfunnet sikrer hjelp til de 
som trenger det. I et liberalt samfunn er det plass til alle.   
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3.1 Sikkerhetsnett og inkludering 
3.1.1 Helse og omsorg 
God fysisk og psykisk helse er grunnlaget for god livskvalitet. Uavhengig av bakgrunn, 
bosted og økonomi skal du alltid få den hjelpen du trenger. Flere offentlige oppgaver 
bør desentraliseres til kommunehelsetjenesten, dette krever nye, sterkere kommuner 
som er i stand til å ta over ansvar for flere oppgaver enn i dag. 
  
Unge Venstre: 
 

● Mener det offentlige helsevesenet må suppleres med private helsetilbud der det 
er hensiktsmessig. En kombinasjon av offentlige og private helsetjenester vil 
skape et helsevesen med kortere ventetider og mer valgfrihet for pasientene. Det 
er likevel slik at offentlige sykehus i Norge driver kostnadseffektivt og sørger for 
verdensledende kompetansesentre. Det viktigste er derfor å sikre at vi fortsetter å 
ha gode offentlige sykehus og et godt offentlig helsetilbud. 

 
● Vil ha flere kommunale fastlegestillinger med fast lønn og ordnede arbeidstimer, 

særlig i kommuner der man sliter med rekruttering av nye fastleger. 
 

● Vil øke innslaget av private helsetilbud. Slik kan private tilbud sammen med det 
offentlige sørge for at flere får behandling raskere. Dette kan gjennomføres ved å 
øke volumet av tilbudskontrakter der private sykehus kan konkurrere med det 
offentlige. 

  
● Vil styrke primærhelsetjenesten og gi kommunene større ansvar for behandling 

og oppfølging. Større og sterkere kommuner er en forutsetning for et godt 
helsetilbud. 

  
● Er positive til ny teknologi og teknologiutvikling for å gjøre pasienthverdagen mer 

brukervennlig, interaktiv og lettere for helsearbeidere. Samtidig må pasientens 
personvern sikres i helsesektoren, som i andre deler av samfunnet. 

  
● Vil åpne for økt bruk av egenandeler i helse- og omsorgssektoren. Differensierte 

egenandeler basert på behandlingens nødvendighet, kan kutte kostnader for en 
presset velferdsstat. 

 
● Vil gi alle et fullstendig helsetilbud. Nødvendig behandling hos tannlege og 

optiker må også dekkes av et eget egenandelstak. Man bør vurdere å øke 
dagens egenandelstak for helsetjenester. 

  
● Vil ha et tilstrekkelig skolehelsetjenestetilbud i alle kommuner. Det er viktig at alle 

har god tilgang til helsesykepleiertjenester. Kommunene kan supplere eller 
erstatte skolehelsetjenesten med helsestasjoner for ungdom med utvidede 
åpningstider der det er formålstjenlig. 
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● Anser “jomfrusjekk" som et enormt overgrep mot jenters rett til seksuell frihet og 
privatliv. Det må iverksettes forebyggende tiltak for å hindre praktiseringen av 
slike upålitelige målinger, og leger som praktiserer dette bør få alvorlige 
konsekvenser. 
  

● Ønsker en trygg eldreomsorg, hvor eldre i stor grad har mulighet til å påvirke 
egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det er viktig at 
eldre får en stimulerende og givende hverdag. Derfor må det statlige tilskuddet 
til aktivitetstilbud økes, både på og utenfor institusjon. Det skal legges til rette for 
at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig. Omsorgslønn bør være en reell 
kompensasjon for tapt lønnsinntekt. Hjemmehelsetjenesten bør 
konkurranseutsettes der det er formålstjenlig. 

 
● Ønsker å øke andelen faglærte innenfor eldreomsorgen ved å opprette flere 

studieplasser og praksisplasser for sykepleierstudenter, samt øke 
sykepleierlønnen. 

 
● Vil legge til rette for større stillinger innenfor helsesektoren. 

  
● Mener at det offentlige aldri skal betale for behandling uten dokumentert effekt, 

og det må stilles strengere krav til leger når det gjelder bruk og henvisning til slik 
behandling. Helsetilsynet må ha tett oppfølging av lovverket, for å beskytte 
mennesker i en sårbar posisjon.  

  
● Vil forbedre tilbudet av PrEP, slik at alle i grupper med særlig høy risiko for HIV kan 

få om PrEP, uten å måtte stå i lange køer.  
 
 

● Mener at produkter med påstått legemiddel-effekt, som ikke kan dokumenteres, 
ikke skal selges på apoteker.  

 
 

● Vil gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn i Norge. Unntak 
kan gjøres av medisinsk personale. 

 
● Mener at det må utarbeides omfattende nasjonale planer for å bekjempe 

antibiotikaresistens. Det er en av de største globale helseutfordringene, og Norge 
bør dermed også være en pådriver for internasjonale planer. 

 
● Vil pålegge alle skoler å ha hjertestarter (AED) tilgjengelig. 
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3.1.2 Psykisk helse 
Psykiske lidelser er et stort samfunnsproblem som må tas på alvor. Over 25 prosent av 
befolkningen blir psykisk syke i løpet av livet. Psykiske lidelser bør likestilles med 
somatiske lidelser, og mennesker med psykiske lidelser må få et bedre 
behandlingstilbud. Der det er mulig bør tilbudet legges til nærmiljøet. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil prioritere barne- og ungdomspsykiatrien høyere enn i dag. Problemer må tas 
tak i på et tidligst mulig stadium. Barne- og ungdomspsykiatrien må få den 
økonomiske støtten som trengs for å imøtekomme den økende etterspørselen. 
Ungdom skal få beholde sin faste psykolog frem til de er 23 år hvis nødvendig. 
Praktisk-pedagogisk tjeneste (PPT) og barne- og ungdomspsykiatrien må 
forbedres. 

 
● Vil øke antall plasser på de nyetablerte omsorgs- og behandlingsinstitusjonene 

for barn med behov for omsorg utenfor hjemmet og psykisk helsehjelp. 
  

● Mener at forebygging, behandling og rehabilitering i hovedsak bør skje på et 
kommunalt nivå i de distriktspsykiatriske sentrene. Psykisk syke har krav på gode 
tjenester som forsøker å la pasienter ta del i sitt eget nærmiljø. Poliklinikker og 
ambulante team som jobber sammen med kommunen vil sikre at flere får 
behandlingstilbud der de bor. 

  
● Ønsker å beholde spesialiserte enheter. Noen pasienter er avhengige av 

spesialkompetanse de distriktspsykiatriske sentrene ikke har. Det er positivt å 
flytte tilbud nærmere pasienten, men det å spre kompetanse rundt i landet skal 
ikke gå ut over tilbudet. 

 
● Er kritiske til omfattende bruk av tvang i psykisk helsevern og vil gi økt 

selvbestemmelse og styrke rettssikkerheten til pasienten. Alternativer til 
polititransport ved tvangsinnleggelser bør utvides for å ivareta pasientens 
integritet. Frihetsberøvelse skal være siste utvei. 

 
● Ønsker å utrede et lavterskel behandlingstilbud for pedofile, for å forebygge 

fremtidige overgrep. Behandling av pedofile bør følgelig tas inn i utdanning av 
helse- og sosialarbeidere. 
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3.1.3 Ruspolitikk 
3.1.3.1 Narkotikaregulering 
Krigen mot narkotika har feilet. Den har hatt forferdelige konsekvenser for både 
individer og samfunn over hele verden. Det må gjøres grunnleggende endringer i norsk 
narkotikapolitikk. Misbruk må møtes med behandling fremfor straff. 
  
Unge Venstre: 
  

●   Vil legalisere og regulere omsetningen av alle narkotiske stoffer. Rusavhengighet 
er en sykdom, ikke en forbrytelse. Stoffene må reguleres etter skadepotensialet. 
Regulering vil gi bedre kontroll over de i dag illegale markedene, og bidra til å slå 
beina under kartellvirksomhet og terrororganisasjoner som finansierer 
virksomheten gjennom produksjon og salg av narkotiske stoffer. 

 
● Vil innføre en statlig driftet lab som tester narkotika anonymt for brukere. 

 
● Ønsker at det i den kommende rusreformen skal innvilges amnesti for personer 

som har fått rulleblad på grunn av rekreasjonell bruk av narkotika. 
 
3.1.3.2 Rusomsorg 
Norge er blant de landene med flest overdosedødsfall i Europa. Rusavhengighet er et 
stort sosialt problem som krever en helhetlig tilnærming. Avhengighet må anerkjennes 
som et helseproblem, og møtes med behandling fremfor straff. 
 
Unge Venstre:  

 
● Vil utvide behandlingskapasiteten og antall behandlingssteder slik at alle 

rusmisbrukere får tilbud om behandling. De som faller tilbake i avhengighet 
under behandlingen må få nye sjanser. Tilbudet om legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) må styrkes, utvalget av medikamenter utvides, og 
behandlingen skal styres av legen. Det må også sikres et bedre ettervern for dem 
som deltar i LAR, eller har deltatt i annen behandling. 

  
● Vil tillate heroinassistert behandling for de tyngste brukerne. Heroinassistert 

behandling er et virkemiddel for å få avhengige i kontakt med hjelpeapparatet, 
hindre overdoser og til å gi rusmisbrukere et verdig liv. Ved å gi de tyngste 
brukerne kontrollert og lovlig tilgang til rusmidler kan de komme seg bort fra 
kriminelle miljøer, få trygge rammer i hverdagen og kontroll over egne liv. 

  
● Vil sikre at de som er motivert for det får tilbud om medikamentfri behandling 

ved rusavhengighet 
 

● Ønsker å åpne opp for brukerrom, og å jobbe for røyking fremfor injisering av 
heroin. 
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● Mener at de som ikke klarer å dra nytte av ordinært helsetilbud bør følges opp av 
ambulante team. Et koordinert behandlingstilbud vil forhindre at de med 
dobbeltdiagnoser innen rus og psykisk lidelse faller mellom to stoler i 
behandlingsapparatet. 

 
● Vil styrke lavterskeltilbudet for barn av rusavhengige 

 
● Vil gjøre prøveordningen “Narkotikaprogram med domstolskontroll” til en fast 

ordning. Rusavhengige som begår rusrelatert kriminalitet bør dømmes til å følge 
et rehabiliteringsprogram. Retten bør fortsatt fastsette vilkår. 

 

3.1.3.3 Alkohol og tobakk 
Dagens lovlige rusmidler alkohol og tobakk, gir helsemessige og sosiale problemer for 
både individer og samfunn. Derfor skal salg og reklame reguleres. Likevel bringer 
dagens reguleringer unødvendige hindringer for både privatpersoner og 
utelivsbransjen. Unge Venstre vil ha en liberal og ansvarlig alkoholpolitikk. 
 
Unge Venstre: 
 

● Vil etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervern for alkoholmisbrukere. 
  

● Ønsker å utvide salgstidene for alkohol i butikk, og gi kommunene full frihet til å 
bestemme skjenketider ved utsteder. Kommunene vet best hvilke utfordringer de 
har med støy og offentlig alkoholkonsum. 

 
● Vil beholde vinmonopolet. Dagens ordning gir også alkoholutsalg på mindre 

steder, samtidig som det begrenser tilgangen til alkohol. Dagligvarebutikker skal 
få selge øl med alkoholprosent opptil 5,5 prosent. Alkohol i dagligvarebutikker bør 
alltid være bak forheng eller på eget rom.  
 

● Ønsker å tillate moderat alkoholkonsum i det offentlige rom. 
 
● Vil ha strenge reguleringer for alkoholreklame, samtidig som reklame tillates på 

noen arenaer og plattformer. Bryggerier må få mulighet til å reklamere for egne 
produkter på nettsidene sine. Alkoholreklame på skjenkesteder bør tillates, og 
produsenter bør kunne selge fra egne produksjonslokaler. 

 
● Ønsker å senke alkoholavgiftene. 
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3.1.4 Integrering og inkludering  
Migrasjon gir store muligheter både for de som reiser ut, og for landet som får nye 
innbyggere. Å søke lykken i nye land gir muligheter som økt inntekt, sosial mobilitet og 
trygghet. For Norge gir en multikulturell befolkning et spennende kulturliv og et 
innovativt næringsliv. Migrasjon har også sine utfordringer, og en vellykket 
innvandringspolitikk forutsetter en vellykket integreringspolitikk. 
  

Unge Venstre: 
  

● Vil gi asylsøkere arbeidstillatelse. At asylsøkere får mulighet til å jobbe, lære 
språk og bli en del av samfunnet så tidlig som mulig vil gi asylsøkerne en 
meningsfull hverdag og muligheten til å bidra til samfunnet. Deltakelse i 
arbeidslivet er en viktig nøkkel for integrering. 

  
● Vil gjøre det lettere for innvandrere å komme inn i arbeidsmarkedet. Da må det 

bli lettere å oppgradere og godkjenne utdannelse og arbeid fra andre land. 
Offentlige virksomheter bør ta i bruk anonyme jobbsøknader, som vil sørge for at 
de best kvalifiserte søkerne blir vurdert uavhengig av andre faktorer enn 
kvalifikasjon. 

  
● Vil ha helsepersonell med kompetanse innen psykisk helse på asylmottak for å 

kunne oppdage og ta tak i psykiske plager så tidlig som mulig. Dette gjelder 
særlig mottak for enslige mindreårige asylsøkere. 

 
● Vil ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i mottak og 

bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. 
 
● Vil pålegge kommuner å ta imot mindreårige, funksjonshemmede og andre 

utsatte grupper slik at de ikke blir sittende på mottak over lengre tid. Dagens 
ordning der kommunene selv velger hvilke flyktninger de tar i mot gjør at disse 
gruppene diskrimineres. 

  
● Vil pålegge kommuner å ta imot flyktninger og asylsøkere slik at færre med 

oppholdstillatelse blir sittende på mottak og vente på en kommune som vil ta 
dem imot. En aktiv bosettingspolitikk fra kommunenes side er viktig for å 
forhindre segregering mellom innvandrere og øvrig befolkning. 

 
● Vil gi alle asylsøkende barn rett til å gå på videregående skole og mulighet til å 

gå i barnehage. Det bør øremerkes midler til kommuner med asylmottak for å 
sikre at barn som bor på mottak har muligheten til å delta i fritidsaktiviteter på lik 
linje med andre barn på egen alder. 

 
● Ønsker å gi oppholdstillatelse til lengeværende barnefamilier og begrenset 

oppholdstillatelse til barnefamilier der det foreligger tvil om identitet. Når et barn 
har vært så lenge i Norge at det har en sterk tilknytning til landet, bør det 
medføre oppholdstillatelse. 
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● Vil gi barnevernet direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som 

kommer til Norge, også de mellom 15 og 18 år. Barn over 15 år som kommer til 
Norge uten omsorgspersoner bør ha rett til ordentlig omsorg på lik linje med 
ungdommer som er norske statsborgere. 

  
● Vil at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved 

ankomst, og at den norske stat sørger for tilstrekkelig oppfølging i henhold til 
denne kartleggingen. 

 
● Vil kun fengsle personer som har begått straffbare handlinger. Ingen barn under 

18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat. Det bør gjennomføres en 
gransking av forholdene på Trandum.  
  

● Vil opprette en ”hurtigfil” for asylsøkere som har begått grov kriminalitet. 
Søknaden skal behandles så raskt som mulig, og asylsøkeren returneres til 
opprinnelseslandet ved avslag. Det er viktig å hindre at disse asylsøkerne, som 
venter på behandling av søknaden, begår flere kriminelle handlinger. 

 
● Vil at de nye statlige ID-kortene skal kunne utstedes til asylsøkere med uavklart 

identitet slik at de får mulighet til å legitimere seg.  
 

● Vil senke kravet til identitet for å kunne få norsk statsborgerskap.   
 

● Vil at norsk statsborgerskap ikke skal kunne tilbakekalles. Hvis tilbakekall av 
statsborgerskap skal være mulig må det settes en foreldelsesfrist. 

 

3.1.5 Barnevern 
Barn har rett til god omsorg, og foreldre sammen med sitt nettverk klarer ikke alltid å 
ivareta denne oppgaven. Barnevernet er viktig for barns rettssikkerhet og for å sikre like 
muligheter for alle. Barn i en vanskelig oppvekstsituasjon skal få rask hjelp og god 
oppfølging fra barnevernet når det trengs.  
  

Unge Venstre: 
 

● Ønsker et barnevern med et høyt faglig nivå. Det er behov for mer kompetanse 
på førstelinjenivå i barneverntjenesten, men også i skolen og andre instanser. 
Barnevernsfaglig kompetanse bør være til stede i hele kjeden fra barnehage til 
videregående skole. 

  
● Vil at små, kommunale barnevernstilbud skal slås sammen for å hindre at det 

blir lokal kjennskap til familier og spesifikke tilfeller. Små miljøer kan gi 
vurderinger og tiltak på galt grunnlag som motstrider barnets ønsker. 
Barnevernstilbudet må kunne ha nok ressurser til å romme kompetente 
fagmiljøer med uavhengige personer som hjelper til med å gi barn bedre 
oppvekstvilkår. 
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● Mener barnets beste skal veie tungt, og tyngre enn biologisk familietilhørighet i 

de tilfellene hvor barnet lider av alvorlig omsorgssvikt. Om ønskelig skal barnet få 
innsyn i behandlingen av sin egen sak, og barnets egne ønsker er viktig i 
avgjørelser som angår barnet. 

  
● Mener fri rettshjelp for barn på institusjon bør gis uten å stille kriterier. I dag har 

mange barn på institusjoner krav på fri rettshjelp kun under en pågående 
fylkesnemndsak. Dette medfører flere utfordringer. 

  
3.1.6 Prostitusjon og sexarbeid 
Sosiale problemer krever sosiale, og ikke justispolitiske virkemidler. Samfunnet bør ikke 
stigmatisere, men vise solidaritet med og respekt for personer som selger sex. 
Kriminaliseringen av sexkjøp gjør hverdagen for sexarbeidere utrygge og øker risikoen 
for vold. Avstanden mellom en allerede utsatt gruppe og samfunnet forøvrig gjør 
miljøet mer uoversiktlig, og det høyner terskelen for å kontakte politiet ved vold eller 
overgrep. 
  

Unge Venstre: 
  

● Vil oppheve sexkjøpsloven og hallikparagrafen. De som ønsker en vei ut av 
prostitusjon må få mulighet til det. Sexarbeid må under offentlig regulering og 
sexarbeidere må få samme rettigheter som andre arbeidstakere. 

 
● Vil støtte organisasjoner og virksomheter som arbeider for å bedre sexarbeideres 

helse og hindre diskriminering fra storsamfunnet. Tiltak som Pro sentret er viktige 
for å få ut informasjon og helsehjelp til sexarbeidere. 
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3.1.7 Pensjon og offentlige ytelser 
Alle skal ha en reell mulighet til å skape seg et godt liv. Det er samfunnets oppgave å 
sørge for at ingen faller fra på grunn av sine forutsetninger eller valg i livet. Et økonomisk 
sikkerhetsnett er en viktig del av den liberale velferdsstaten, og det er skattepengene 
som skal finansiere dette. Velferdsordningene skal komme fellesskapet til gode: uansett 
om det er spesialordninger rettet mot de svakeste i samfunnet eller universalløsninger 
som er mest gunstige. Vilkårene for velferdsstaten er i konstant endring, og særlig 
dagens pensjonsordninger vil bli for kostbare i fremtiden. Derfor ser Unge Venstre 
behovet for en rettferdig endring av pensjonsordningene. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil ha færre og større NAV-kontor. Antallet må ses i sammenheng med 
kommunesammenslåing. Kommuner skal ikke fritt få legge tjenester under 
NAV-kontorene, og NAV skal først og fremst ha fokus på sosialytelser og 
arbeidsformidling. Pensjonsutbetalinger er en automatisert ytelse og bør ikke 
ligge under ansvarsområdet til NAV. 

 
● Mener førstelinjen i NAV må få større vedtaksmyndighet. I dag opplever mange 

at saksbehandlingen tar unødig lang tid, da man må forholde seg til flere 
instanser og kompliserte forskrifter og rundskriv. Det må åpnes for mer bruk av 
skjønn i NAVs regelverk. 

  
● Vil samordne satsen for sykelønnen med satsene for andre helserelaterte ytelser, 

som AAP og uføretrygd, og arbeidsledighetstrygd. Resultatet av en slik reform 
skal være lavere offentlige utgifter. Norge har en av verdens friskeste 
befolkninger, men vi er likevel på topp i sykefravær. Ytelsene til 
korttidssykefravær bør reduseres, mens ytelsene til langtidssyke og uføre 
oppjusteres. Det er ikke rettferdig at langtidssyke og uføre får lavere ytelser enn 
de som er i fast arbeid. 

  
● Mener man bør øke bruken av gradert uføretrygd, og ha krav om aktiviteter der 

dette er i tråd med medisinske anbefalinger. Det er viktig at de som har 
arbeidsevne får bidratt til samfunnet, og arbeid vil ofte bidra til bedre helse. 

  
● Mener kontantstøtte er en kostbar ordning som dessuten virker mot sin hensikt. 

Staten skal ikke dele ut penger når man frivillig velger bort barnehageplass. 
Kontantstøtten hemmer likestilling og integrering, og må fjernes i sin helhet. 

  
● Vil erstatte dagens barnetrygd med gratis barnehage og SFO for alle barn. 

Barnehage og SFO er viktige arenaer for lek, læring og integrering for barna, og 
bidrar også til yrkesdeltakelse og integrering for foreldrene. Barnefamilier med 
lav inntekt bør få en målrettet barnetrygd. Dersom barnehage og SFO ikke er 
gratis for alle barn bør barnetrygden økes og skattlegges.  
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● Vil gi et bedre helsetilbud til barn. Ordningen med omsorgslønn for foreldre med 
syke eller funksjonshemmede barn må styrkes, og ordningen med gratis 
helsehjelp for barn mellom 16 og 18 år utvides. 

  
● Vil likedele foreldrepermisjonen, slik at begge foreldre får samme mulighet til å 

tilbringe tid med barnet óg være i fast jobb. 
  

● Vil gjøre det lønnsomt for alle arbeidstakere å jobbe så lenge som mulig. Derfor 
må den nye pensjonsordningen også innføres i offentlig sektor. Dette vil gjøre det 
mulig for offentlig ansatte å kombinere arbeid samtidig som de kan ta ut 
pensjon. Desto lenger de ansatte står i arbeid, jo mer pensjon vil de få utbetalt. 

  
● Vil avvikle avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor. Dagens ordning fører til at 

flere velger å gå ut av arbeidslivet ved fylte 62 år, for å få utbetalt AFP. 
Yrkesgrupper i det private næringslivet som har fått innført AFP gjennom 
tariff-ordninger skal ikke få utbetalt denne ytelsen fra det offentlige. Det skal 
være opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å finansiere denne ordningen. 

  
● Vil heve pensjonsalderen for å speile økningen i forventet levealder og de økte 

samfunnsmessige utfordringene med en aldrende befolkning. Det er viktig å ta 
en del av denne regningen nå, og ikke sende hele regningen til senere 
generasjoner. 
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3.2 Næringsliv og økonomi 
3.2.1 Statens rolle i næringslivet 
Mennesker finner ofte de beste løsningene når de kan handle med frie rammer. Derfor er det 
viktig at statens eierskap i norsk næringsliv er liten, og statens reguleringer og eierskap i norsk 
næringsliv bør begrenses. Samtidig skal den sikre en bærekraftig økonomi, arbeidsplasser og 
velferd for sine innbyggere. Dens investeringer må være etisk forsvarlige og ta hensyn til 
fremtidige generasjoner. 
  
Unge Venstre: 
  

● Ønsker et uavhengig finanspolitisk råd, etter modell fra det svenske. 
Handlingsrommet i finanspolitikken vil strammes betydelig inn de kommende 
tiårene, og et uavhengig miljø som vurderer konsekvensene av ulike veivalg vil 
komme godt med i denne perioden. 

 
● Vil skille statens rolle som regulator av økonomien og eier i norske bedrifter. 

Staten må derfor selge seg ut av alle virksomheter som hverken er særskilt viktig 
for nasjonal sikkerhet eller infrastruktur, eller naturlige monopoler. Denne 
oppsplitting av selskaper må det vurderes individuelt. 

 
● Vil bruke mindre av Statens pensjonsfond utland (SPU), slik at ressursene også 

tilfaller fremtidige generasjoner. Idet fondets størrelse øker, øker også 
pengeoverføringene til statsbudsjettet. Dette er ikke sunt for norsk økonomi og 
konkurranseevne, og handlingsregelen må derfor senkes til 2,5 prosent. 

 
● Ønsker å avskaffe sommertiden og heller gå inn for permanent vintertid. 
 
● Vil sikre at SPU investeres på etisk forsvarlig måte, slik at Norge ikke tjener penger 

på miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd. Derfor må etikkrådet gis økte 
ressurser, og forbli et uavhengig organ. 

 
● Vil gjøre Norges økonomiske avhengighet av olje og gass mindre, ved å selge 

SPU ut av selskaper med store investeringer i fossil energi. Samtidig må fondet 
gis mulighet til å løpe høyere diversifiserbar risiko, som vil la det i større grad 
kunne investere direkte i infrastruktur og fornybar energi, samt fremvoksende 
økonomier. 

 
● Vil åpne for søndagsåpne butikker. 
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3.2.2 Nyskapning og forenkling   
Fremtidens arbeidsplasser skapes i bedrifter som ennå ikke er startet. Et nyskapende samfunn 
slipper frem dem som tør å satse på en idé. I dag gjør for mange regler og tidkrevende 
beslutninger i det offentlige det vanskelig for bedrifter å gjøre forretninger. Unge Venstre vil 
gjøre livet som næringsdrivende enklere. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil gjøre det enklere og sikrere å starte sin egen virksomhet. Gründere må få de 
samme rettighetene i trygdesystemet som andre arbeidstakere. Minstefradraget 
må også gjelde for dem som er sin egen arbeidsgiver. 

 
● Vil sikre nystartede bedrifter bedre tilgang på kapital og kunnskap. 

Distriktsmandatet til Innovasjon Norge må avvikles, slik at investeringene gjøres i 
bedrifter på bakgrunn av forventet suksess fremfor hvor i landet de er lokalisert. 

 
● Vil gjøre det enklere å bygge. Kommunene skal drive mindre detaljstyring i 

byggesaker. Reglene om bygging i strandsonen skal fortsatt være strenge, men 
gjøres mer fleksible. 

  

3.2.3 Et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv 
Alle har rett til å ta del i et arbeidsliv hvor en ikke utsettes for et skadelig arbeidsmiljø eller 
urettferdig oppsigelse. Et godt arbeidsliv skal også inkludere grupper som har vanskelig for å 
komme inn på arbeidsmarkedet. Det må gjøres enklere for bedrifter å ansette slike personer. 
Ordningene rundt ferier og overtid må gjøres mer fleksible, slik at arbeidstakere får mer frihet 
over sin egen arbeidstid. 
  
 
Unge Venstre: 
  

● Vil gjøre det enklere å avtale arbeidstiden selv. Arbeidsmiljøloven må mykes opp 
slik at det blir enklere å avtale turnusordninger og ta ut overtid over lengre 
tidsrom. Det må innføres en røddagskonto hvor arbeidstakere kan avklare med 
arbeidsgiver når de ønsker å benytte seg av sine fridager. 

 
● Vil gi ansatte mulighet til å jobbe lenger enn de fastsatte pensjonsaldrene i sine 

yrker. Yrker skal som hovedregel ikke ha særaldersgrenser for pensjon. Folk har i 
dag god helse i høy alder, og kan derfor stå lenger i arbeid. 

 
● Ønsker å se på tiltak som kan øke organiseringsgraden i Norge. 

Fagforeningsfradraget skal beholdes. Fagbevegelsen har også selv et ansvar for 
gjøre seg selv attraktive for arbeidstakere.  

 
● Vil fjerne tjenestemannsloven slik at arbeidsmiljøloven blir gjeldende for alle 

ansatte i offentlig sektor. 
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3.2.4 Skatter og avgifter 
Staten må bruke skatte- og avgiftssystemet som et verktøy for å hindre at et uregulert marked 
tar friheter fra innbyggerne og fremtidige generasjoner. Helseskader, miljø- og 
klimaødeleggelse og store økonomiske ulikheter må motarbeides gjennom politiske løsninger. 
Alle deltagere i samfunnet bør betale skatt til fellesskapet for å sikre et godt velferdstilbud. 
Samtidig er det viktig med et sunt skattenivå som gir bedrifter mulighet til å skape verdier, og 
privatpersoner mulighet til å disponere mest mulig av sin inntekt selv. 
  
Unge Venstre: 
 

● Er svært bekymret for at store flernasjonale selskaper unngår skatt ved å sende 
inntektene sine til skatteparadiser. For å hindre denne skatteplanleggingen må det 
innføres et enhetlig skattesystem for selskaper. Istedenfor å skattlegge selskapers 
overskudd i Norge (som selskapene kan manipulere) må Norge skattlegge en andel av 
det totale globale overskuddet. Et slikt system kan innføres på egenhånd eller i 
samarbeid med EU og USA. 

 
● Vil at det skal være mer attraktivt å jobbe. Derfor bør det innføres et jobbskattefradrag 

som premierer de som har arbeidsinntekt. Det viser seg at spesielt personer med lav 
inntekt jobber mer med et slikt fradrag. Innføringen av fradraget må utredes, slik at det 
passer med resten av skattesystemet. 

 
Vil øke frikortgrensen til 75 000 kr. 

● Vil innføre en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon 
av eget selskap 

 
● Vil beholde skatt på formue. Verdsettelsen for alle formuesobjekter skal settes til 80%, 

satsen skal økes til 1%, og bunnfradraget skal heves til 3 millioner kroner. Samtidig bør 
skattesatsen for arbeidsinntekt senkes og anledning til å innføre kommunal 
eiendomsskatt fjernes. 

  
● Vil skattlegge bolig på lik linje med andre former for kapital ved å innføre en nasjonal 

boligskatt. Dermed vil det ikke lenger bli mer lønnsomt å kjøpe eiendom fremfor å 
investere i bedrifter. 

 
● Vil skattlegge arv. I tillegg til å videreføre kontinuitetsprinsippet bør det innføres en 

progressiv arveskatt med et høyt bunnfradrag. 
 
● Vil sikre at skattene blir rettferdige og gir lik konkurranse for alle næringer. Særordninger 

som nullskattordningen for sjøfolk, rederibeskatning, skatteklasse 2 og 
taxfree-ordningen må avskaffes. 

 
● Vil pålegge flernasjonale selskaper over en viss størrelse å publisere såkalt 

land-for-land rapportering, der det informeres om hvor mye skatt de betaler til hvert 
land de er registrert i. Dette vil gjøre det enklere å oppdage hvor mye skatt et selskap 
eventuelt unngår å betale ved hjelp av skatteplanlegging.  
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● Mener at alternativbransjen må betale full moms 
 

● Vil la kommunene få innføre en lokalt utformet turistskatt, slik at det blir lettere for 
kommunene å sikre at turismen skjer på en bærekraftig måte. 

  

3.2.5 Fra rød til grønn skatt 
Skal vi kutte klimagassutslipp må vi ha sterke økonomiske virkemidler, slik at det lønner seg å 
velge miljøvennlig og koster å forurense.Ny teknologi og et skattesystem som belønner 
miljøvennlig adferd, er sentrale virkemidler på veien til nullutslippssamfunnet, som kan sørge 
for at veksten blir grønn. Det må bli lavere skatt på arbeid og høyere skatt på forurensning. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil ha en gjennomgående og gradvis økende CO2-avgift gjeldende for alle 
sektorer 

 
● Vil gjøre det dyrere å forurense for privatpersoner. Miljøavgifter må økes, blant 

annet ved å øke bensin- og dieselavgiften. Merverdiavgiften på kjøttprodukter 
må settes til 25 prosent. 

 
● Vil gjøre det dyrere å forurense for bedrifter. Utgiftene ved forurensning må økes, 

blant annet ved å øke avgiftene på mineralolje, gass, HFK- og PFK-gasser og 
tungolje. Dagens avtaler der staten subsidierer strømmen til bedrifter må 
stanses, slik at bedriftene selv betaler for sitt forbruk. Utslippene i landbruket og 
fiskeriet må avgiftsbelegges høyere, og skattene må reduseres. 

 
● Vil redusere landbrukssubsidiene til kjøttproduksjon som slipper ut mye 

klimagassutslipp. Dette betyr at subsidiene til produksjon av sau- og storfekjøtt 
må kuttes betydelig. Dette kan eventuelt kompenseres med å støtte 
klimavennlige jordbruksprodukter som korn og grønnsaker. 

  

3.2.6 Boligpolitikk og byutvikling 
Mange har vanskelig for å komme seg inn på boligmarkedet i Norge. Prisveksten de senere 
årene vanskeliggjør innkomsten på boligmarkedet for nyetablerte. Unge, studenter og 
vanskeligstilte konkurrerer ofte om de samme boligene på leiemarkedet. Dagens skattesystem 
favoriserer oppkjøp av eiendom fremfor arbeid og investering i bedrifter. Det må endres, slik at 
det investeres i vekstfremmende virksomhet fremfor sovende kapital. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil ha flere egnede kommunale boliger for vanskeligstilte. Unge Venstre vil ha en storstilt 
utbygging av studentboliger i de store byene. Blant alle nye boliger skal 20 prosent 
være universelt utformet, for å sikre funksjonshemmedes frie ferdsel. 
  

● Vil ha et skattesystem som i størst mulig grad likestiller gjeld og egenkapital. Unge 
Venstre ønsker å gradvis avskaffe rentefradraget. Samtidig er det viktig at bedrifters og 
personers rentefradrag sees i sammenheng.  
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● Vil avvikle dokumentavgiften som en del av en større reform av boligbeskatningen. 

 
● Mener at BSU-ordningen må avvikles. Det er i utgangspunktet positivt å legge til rette for 

privat sparing, men BSU-ordningen fungerer i praksis mot sin hensikt. I likhet med 
rentefradraget er det en usosial formuesoverføring fra de som ikke har råd til å spare til 
de som har råd til det.  

 
● Vil tilrettelegge for en attraktiv byutvikling, og krever at all utbygging sees i 

sammenheng med området rundt. 
 

● Er positive til å bygge i høyden der det er hensiktsmessig. For at vi skal bygge for 
fremtiden og skape gode bomiljøer må arkitektoniske kvaliteter som varierte fasader og 
høyder vektlegges sterkere.  

 
● Mener at det er viktig at det bygges i pressområder, men det behøver ikke gå på 

bekostning av kvaliteten. Boligområder burde ha sosiale møteplasser, og varierte 
boenheter for ulike type mennesker, og at sosialboliger blir geografisk og demografisk 
jevnt fordelt.  

  

3.2.7 Naturressurser 
Norges naturressurser er vårt felles gode, og inntektene herfra bør tilfalle fellesskapet. 
Bærekraft må være grunnsteinen i disse næringene. Dette vil kunne forme et 
konkurransedyktig næringsliv, også innen disse næringene, og vil gjøre at driften alltid vil 
foregå der det er mest lønnsomt. Naturressursnæringene skal ikke få særbehandling i form av 
subsidier, tollvern, skattefordeler og lignende. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil fortsette endringen fra produksjonstilskudd til kultur- og arealstøtte, slik at vi 
får et mer miljøvennlig landbruk. Det totale støttenivået må senkes. Å senke 
tollmurene bør prioriteres fremfor lavere budsjettstøtte. 
  

● Vil opprettholde og verne mer matjord, for å også gi fremtidige generasjoner 
mulighet til matproduksjon. 

 
● Vil avskaffe tollvernet på utenlandske landbruksvarer. På sikt ønsker Unge 

Venstre fri konkurranse på alle matvarer, til fordel for forbrukere og 
matprodusenter også utenfor Norge. 

 
● Vil la bønder bestemme mer over egen eiendom og produksjon. Dette innebærer 

at konsesjonsplikten, boplikten, driveplikten og odelsloven fjernes. Kvoter og 
produksjonsbegrensninger skal avvikles. 

 
● Ønsker økt forskning og flere forsøksprosjekter på alternative 

produksjonsmetoder av mat. Både industrielt vertikalt landbruk og robotisering 
av landbruket kan bidra til å redusere innsatsfaktorene i matproduksjon 
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betraktelig, og er mindre sårbare for et skiftende vær og klima. Kjøtt dyrket frem 
på stamceller bør også utforskes som et bærekraftig alternativ til dagens 
kjøttproduksjon. 

 
● Vil opprettholde kulturlandskapet og bevare gårdsbruk med spesiell verdi for 

kultur og historie. Det må innføres arealstøtte der kulturlandskapet skal 
opprettholdes. Gårder og områder med spesiell verdi må gis kulturminnestøtte. 
Samtidig må dagens jordvernstrategi revideres med et langt lavere måltall for 
nedbygging av jord.  

 
● Vil gi ekstra støtte til bruksformer som fremmer dyrevelferd, biologisk mangfold, 

klima og miljø, uavhengig av om det oppfyller kriteriene til økologisk mat. 
 

● Mener at støtteordningen for tapte husdyr og reinsdyr må endres til å kreve 
dokumentasjon. 

 
● Ser på vekst i havbruksnæringen som positivt med tanke på klima, areal og 

energieffektiv matproduksjon. Det bør derfor legges til rette for vekst i 
havbruksnæringen. Krav om lakselus i oppdrettsnæringen bør balanseres 
mellom fiskevelferd, utvikling i havbruksnæringen og hensynet til ville 
laksebestander.  

 
● Vil skape mest mulig verdier av fiskeressursene, samtidig som fangsten holdes 

på et bærekraftig nivå. Det må opprettes et kvotemarked med omsettelige 
fiskekvoter, for å sikre bedriftene en effektiv utnyttelse. Det må føres streng 
kontroll for å hindre overfiske. 

 
● Mener at forvaltningen av ville laksebestander bør flyttes til fiskeriforvaltningen 

som har god erfaring med forvaltning av våre marine fiskebestander. En god 
forvaltning vil forutsette en bedre kartlegging av alle trusselfaktorer som kan 
påvirke de ville laksebestandene. 

 
● Vil at oppdrettsnæringen skal betale en høyere pris for å drive oppdrettsanlegg, 

for å reflektere oppdrettsnæringens belastning på miljøet. Derfor bør 
konsesjonene til å drive oppdrettsanlegg auksjoneres bort. Deler av inntektene 
fra auksjonen må gå til kommunene der oppdrettsanleggene skal ligge. 

 
● Vil oppheve reguleringer som hindrer effektiv drift av fiskeriindustrien, samtidig 

som den skattlegges høyere. Det betyr at reguleringer rundt deltakerloven og 
leveringsplikt til anlegg i Norge må avskaffes. 
  

● Vil sikre en variert bruksstruktur hvor brorparten av støtten går til mindre bruk, 
mens de større brukene får mulighet til vekst ved å fjerne reguleringer. 

  
● Mener at man skal etterstrebe å benytte miljøvennlige typer fôr av for eksempel 

alger, sekkedyr og annet når denne teknologien lar seg iverksette. Med hensyn til 
dagens miljøfiendtlige fiskefôr som inneholder soyaprotein. 
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● Er positiv til mer utvinning av mineraler på norsk jord, gitt at dette skjer med 
strenge krav til avfallshåndtering, og med minst mulig inngrep i naturen. All 
dumping av gruveavfall i sjø, og andre steder hvor det kan påvirke dyreliv, 
grunnvann eller naturmangfold, må forbys. 
  

● Vil avvikle all norsk utvinning av kull på Svalbard innen 2025, og reforhandle 
Svalbard-traktaten med mål om å stanse all kommersiell utvinning av 
naturressurser. 
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3.3 Samferdsel og infrastruktur 
3.3.1 Grønn transport 
For å sikre ren luft og reduserte klimagassutslipp må den fremtidige vare- og 
persontransporten være basert på lav- og nullutslippsløsninger. Unge Venstre ønsker en 
storstilt satsning på grønn infrastruktur gjennom utbygging og oppgradering av 
togstrekninger, kollektivtransport og gang- og sykkelveier over hele landet. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil ha raskere utbygging av InterCity-strekningene med høyhastighetsstandard. 
Det må bygges ut lyntog/høyhastighetstog mellom de store byene i Norge. 
Dermed vil pendlere få et verdensledende kollektivtilbud, og flypassasjerer vil få 
et raskt og miljøvennlig alternativ. Det må bygges ny togtunnel under Oslo. Det er 
ingen motsetning mellom å prioritere pendlertrafikk og langdistansestrekninger. 

 
● Vil åpne for å finansiere utbygging og drift av jernbane og annen type 

kollektivtrafikk gjennom bompenger på veier som går samme strekning etter 
modell av bypakkene.  

 
● Vil utfase dieseltog ved å elektrifisere eller innføre hydrogentog på resterende 

jernbanestrekninger.  
 
● Vil bygge Nord-Norgebanen. 

 
● Vil bygge Tromsbanen. 

 
● Vil prioritere å bygge ut kollektivnettet i de store byene i Norge fremfor 

veiutbygging. Dagens belønningsordning for kollektivtransport i storbyene må 
økes betydelig. Pengene skal bli utløst ved reduksjon i biltrafikken, og må brukes 
på kollektivtransport eller gang- og sykkelveier. 

 
● Mener tiden for de store, statlig finansierte veiutbyggingene er over. Veiprosjekt 

er svært dyre og ressurskrevende, og medfører store kostnader for lokalmiljø og 
klimaet. Kan de ikke finansieres av bompenger, er de som regel ikke verdt å 
gjennomføre.  

 
● Vil bygge ut ladestasjoner for elbil og hydrogenstasjoner i hele landet. 

Elbilfordeler som momsfritak, gratis parkering, null bompengeavgift og lignende 
tiltak må ivaretas flere år fremover for å stimulere til kjøp og bruk av elbil. 

 
● Vil legge til rette for at en større andel av befolkningen får tilgang til sykkel, og 

ønsker en bysykkelordning med inspirasjon fra Oslo velkommen i alle Norges 
større byer. 

 
● Vil prioritere miljøvennlig transport i hele landet. Det må innføres en nasjonal 

belønningsordning for alle landets kommuner, som blant annet skal belønne 
redusert biltrafikk og økt antall registrerte nullutslippsbiler i kommunen.  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● Endre dagens regulering av drosjenæringen slik at alt av pliktkjøring og andre 

nødvendige oppgaver, samt et grunnleggende tilbud blir lagt direkte under det 
offentlige nivået som har ansvar for den øvrige kollektivtransporten. Enten via 
egne ansatte eller offentlige anbud, som man gjør for busstjenester 

 
● Ser at cruiseindustrien er den raskest voksende delen av turistnæringen globalt . 

Klimagassutslippene fra cruiseskip skal inkluderes i klimaregnskapene i verdens 
land, og Unge Venstre vil ha et økt fokus på cruiseskip i internasjonal 
klimapolitikk. 

 
● Vil gjøre cruisenæringen grønnere. Dette skal blant annet skje gjennom å øke 

tempoet på landstrømutbyggingen, samt ved å endre havneloven slik at 
kommunene får mulighet til å begrense hvor mange cruiseturister de ønsker å ta 
i mot. 

 
● Vil tilrettelegge for kollektivløsninger som egner seg bedre på små tettsteder. 

f.eks samarbeid med drosjenæringen om minibusser som kjører flere på samme 
rute. dette kan bidra til å minske antall personbiler på veien. 

  

3.3.2 Organisering og drift 
Utbygging av vei og jernbane må sikres forutsigbar finansiering og forenklet planlegging, for å 
redusere både kostnader og gjennomføringstid i prosjektene. Der det er mest effektiv bruk av 
penger kan bygging og drift gjerne organiseres og delvis finansieres av private. 
 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil åpne opp for at privatperson kan drive taxivirksomhet om de knytter seg til en 
taxi-plattform. Det er viktig at private sjåfører blir sett på som ansatte hos denne 
plattformen, slik at de kan tjene pensjon og få en god lønn. Målet med denne 
regulerte delingsøkonomien er å gi et bedre og rimeligere tilbud samtidig som 
sjåførene sikres gode vilkår. 

 
● Vil basere mer av de store vei- og jernbaneutbyggingene på 

samfunnsnytteanalyser, slik at ressursene blir brukt der det er mest behov for nye 
prosjekter. En prioritering av prosjekter bør gjøres i veivesenet og jernbaneverket, 
i samarbeid med Stortinget. 

 
● Vil gi statlig støtte til store samferdselsprosjekter i distriktene som har en 

tilfredsstillende andel finansiering fra regionale myndigheter, bompenger og det 
lokale næringslivet.  

 
● Vil åpne for at private bedrifter kan fullfinansiere samferdselsprosjekter og drive 

strekningen dersom det finnes en kontantstrøm som dekker de løpende 
utgiftene. Staten skal regulere prisene og stille garanti for å sikre gunstige 
rentebetingelser. 
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● Ønsker en stor satsning på infrastruktur som må finansieres ved større 

overføringer over statsbudsjettet. Det er viktig at politikerne sikrer at store 
prosjekter får en finansiering som sikrer at de får optimal fremdrift og ferdigstilles 
på mest effektive måte. 

 
● Vil åpne for konkurranse på togstrekningene i Norge og privatisere NSB. 

Konkurranse vil gi bedre tilbud på togstrekninger, ettersom flere tilbydere vil 
konkurrere om tilbudet. Det er ingen statlig oppgave å drifte togtransporten i 
landet. 

 
● Vil myke opp reguleringene for kapitalplassering av private fond og avskaffe 

særrapporteringen for investeringer i infrastruktur, slik at det blir enklere for 
private pensjons- og kapitalfond å investere i dette. 

  

3.3.3 Infrastruktur 
God infrastruktur er som strømleveranse, mobilnett og bredbånd er essensielt i dagens 
samfunn. Norge er et land som er rikt på naturressurser og må utnytte sin kapasitet som 
kraftprodusent. Unge Venstre ønsker en videre satsing på nettkapasitet og utenlandskabler 
ettersom det både er klimamessig og økonomisk lønnsomt. 
  
Unge Venstre: 
  

● Vil gi konsesjon til flere private aktører som vil bygge utenlandskabler fra Norge 
for å sikre fleksibel energi til Europa. EUs tredje energimarkedspakke bidrar til å 
sikre dette, samtidig som Norge ivaretar råderetten over egne naturressurser. 

 
● Vil sikre utbygging av bredbånd som benytter fiber-/hybrid fiberteknologi over 

hele landet. 
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4. En bærekraftig hverdag 
 
Klimaendringene er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. I dag flykter flere 
på grunn av klimaendringer enn på grunn av krig. Høy global oppvarming vil gi store 
konsekvenser for kommende generasjoner i form av mer ekstremvær, større 
økonomiske forskjeller mellom folk, mer matmangel, stigende havnivå og tap av 
biologisk mangfold. Liberalismen har som grunnleggende mål at alle skal ha de 
samme mulighetene til frihetsutøvelse. For å sikre kommende generasjoner en planet i 
god stand og tilgang på ren luft og uberørt natur, trengs det helhetlige og ambisiøse 
politiske tiltak. 
 
Et grønt skifte er nødvendig for å redusere utslipp. Det mest forurensende alternativet 
for forbrukeren må bli dyrere, mens miljøvennlige alternativer må bli billigere. Folk skal 
belønnes for å velge de beste løsningene. Videre må kommuner og fylkeskommuner 
premieres for å føre en klimavennlig politikk. Det grønne skiftet må skje på alle nivåer i 
samfunnet, og derfor er det nødvendig at markedskreftene spiller sammen med staten 
for å hindre klimakrisen. 
 
Hver generasjon skal etterlate naturen i minst like god stand som da den overtok den, 
og hvert land har ansvar for forvaltning av sitt økosystem. Norge har derfor en plikt til å 
opprettholde artsmangfoldet i norsk natur. I dag er én av fire norske arter 
utrydningstruet. Menneskelig påvirkning gjennom klimaendringer, arealendring og 
forurensning av havet skaper utfordringer for klodens dyre- og planteliv. Utryddelsen av 
arter skjer 100 til 1000 ganger raskere enn de siste 100 millioner årene. Dette gjør at man 
også må ta hensyn til bedre håndtering av avfall og det klassiske naturvernet. Å verne 
norske myrer er både med på å holde natur uberørt og i tillegg kutte utslipp. 
 
En klimavennlig fremtid betyr ikke at man må gå tilbake i tid. En liberal klimapolitikk er 
optimistisk til ny teknologi og ser på utvikling av nye metoder for karbonfangst og 
nullutslippsteknologi som en viktig del av løsningen. Politiske tiltak skal bygge på 
forskning og kombinere karbonfangst med utslippskutt. Dette fordrer internasjonalt 
samarbeid. Globale utfordringer krever at det internasjonale samfunnet står sammen 
En bærekraftig fremtid fordrer bindende avtaler mellom land og et felles ønske om å nå 
målene. I siste instans er det likevel hvert enkelt lands oppgave å ta ansvar for 
utslippskutt og biologisk mangfold. Derfor jobber Unge Venstre for et bærekraftig, 
liberalt og fremtidsrettet samfunn. 
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4.1 Klima og energi 
4.1.1 Klima 
Klimaendringene er en globalt utfordring som krever globale løsninger. Derfor er det 
viktig med oppfølging og utvikling av den internasjonale klimaavtalen til FN og 
klimaavtalen mellom Norge og EU.  For å kutte mest mulig utslipp må Norge kombinere 
kutt hjemme med økonomisk støtte til utviklingsland for klimatilpasning og 
utslippsreduksjon.  
 

Unge Venstre:  
 

● Vil at Norge skal ha netto null utslipp innenlands senest i 2050, men med sikte på 
å oppnå det tidligere. 
 

● Vil at den norske regjeringen skal arbeide aktivt opp mot EU, og være en pådriver 
for at EU skal sette seg ambisiøse mål for utslippskutt, fornybar energi og 
energieffektivisering for 2030 og 2050. Antallet kvoter i ETS (EUs 
kvotehandelssystem) bør kuttes, og utvides til å gjelde alle sektorer, som blant 
annet transport- og byggsektoren.  

 

● Vil at Norge sammen med EU skal innføre en CO2-toll på varer importert fra land 
som ikke stiller strenge klimakrav til industrien, inntil en global bindende 
klimaavtale er på plass. Det vil hindre karbonlekkasje og gjøre det enklere for land 
å gå lenger enn det regionale avtaler legger opp til. Det skal ikke være et 
konkurransefortrinn å være en klimasinke.  

 

● Mener dagens klimaavtale er et skritt i riktig retning, men for å kunne nå målet om 
å begrense oppvarmingen til ned mot 1,5 grader må verdens land sette seg langt 
mer ambisiøse mål enn i dag. Norge være i front med å forplikte seg til kutt i 
utslipp hjemme, og med å hjelpe utviklingsland gjennom overføring av teknologi 
og kapital slik at de kan påta seg større klimakutt ved neste forhandlingsrunde. 

 

● Mener at den nye klimaloven må forbedres. Klimaloven må gjøre klimakutt 
juridisk bindende. Lovverket må binde Norge til å ta ansvarlige, miljøvennlige valg 
i fremtiden.  
 

● Vil jobbe for å opprette klimabudsjett i kommuner og fylkeskommuner, med 
nullutslipp som langsiktig mål. 
 

● Vil styrke arbeidet med klimatilpasning. Det innebærer blant annet å ta vare på 
vegetasjon og bygge smart, samt å forske mer på klimatilpasning. 
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4.1.2 Energi 
Sikker og stabil energiforsyning har blitt nødvendig i dagens samfunn, og behovet for 
energi er stadig økende. Dette gjør det viktig å øke produksjonen av fornybar energi og 
ende avhengigheten av fossil energi. Norge har gode forutsetninger for overgangen til 
en fornybar fremtid og vi vil med litt innsats kunne posisjonere oss som Europas grønne 
batteri. 
 

Unge Venstre:  
 

● Vil senke klimagassutslippene fra dagens utvinning av olje og gass. Derfor skal 
norsk sokkel elektrifiseres snarest. Etter hvert skal petroleumssektoren 
elektrifiseres fullstendig, eller bli utslippsfri på andre måter. På felt der det er for 
lite olje eller gass igjen til å gjøre elektrifiseringen lønnsom, kan det gis 
dispensasjon. Om mulig bør det legges til rette for at kabelinfrastrukturen skal 
kunne brukes til en fremtidig utbygging av havvindmøller. 

 
● Vil senke de samlede skattefradragene oljeselskapene får for investering på 

norsk sokkel og fjerne leterefusjonsordningen. 
 

● Vil stoppe all ny oljeleting. Dette er et essensielt virkemiddel for å nå 1,5 
gradersmålet, der Norge skal være et foregangsland. Det norske næringslivet må 
vris i andre retninger for å sikre en bærekraftig økonomi. På veien mot 2030 må vi 
ha en høy CO2-avgift som sikrer at bare den olje og gassen med lavest 
CO2-avtrykk utvinnes på norsk sokkel. 

 

● Vil ikke tillate olje- og gassutvinning i spesielt sårbare områder. Det skal ikke 
åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, ved Jan Mayen, langs det Norske 
Polarinstitutts definisjon av Iskanten, ved Skagerrak eller på Mørefeltene. 
 

● Ønsker å bekjempe klimaendringene og skape grønn vekst ved å gjøre Norge til 
Europas grønne batteri. Da må Norge kobles tettere til Europa i et felles 
energimarked for elektrisitet gjennom flere overføringskabler til kontinentet. Vi må 
også på sikt produsere mer energi enn vi forbruker.  

 

● Vil gjøre Norge til en fornybarnasjon. Subsidier må rettes mot å forbedre umoden 
teknologi, både gjennom prøve- og fullskalaprosjekter. Norge må bruke de 
naturgitte forutsetningene vi har med store hav- og skogområder, og mye vind 
og regn til å produsere ren energi.  
 

● Vil legge til rette for at vannkraftverk kan oppgraderes til pumpekraftverk, og at 
det skal etableres incentiver for å øke utbyggingstakten av fornybare energi. 
Derfor må saksbehandlingstiden ned. I utbyggingen av fornybar energi skal 
inngripen i naturen vektes mot kraftproduksjonen, og det skal ikke åpnes for å 
bygge nye, store vannkraftverk. Norge må ta vare på de gjenværende store, 
uregulerte vassdragene. 
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● Vil videreføre forskningsrådets klimaprogram. Klimaforskningen er avgjørende for 

å møte fremtiden med den kunnskapen som trengs, og derfor trengs det 
øremerkede forskningsmidler til dette formålet. Norge må også utvikle hvordan 
man kan bruke de industrielle og teknologiske nyvinningene fra 
offshore-virksomhet i fornybar energiteknologi. 
 

● Ser at Norge har et stort kraftoverskudd og en fornybar energiproduksjon. Unge 
Venstre mener derfor at det ikke lenger er hensiktsmessig å subsidiere 
volumutbygging av fornybar energi.  

 

● Vil øke støtten til bygging av demonstrasjonsanlegg og oppskalering av ny og 
uprøvd fornybar energi som havvind og bølgekraft.  

 

● Mener at Norge bør satse på forskning og teknologi tilknyttet bruk av thorium. Det 
bør være et mål om at Norge skal ha full deltagelse i Euratom. 

 

● Mener at effektivisering er det mest miljøvennlige klimatiltaket, og vil derfor styrke 
Enova betydelig. Det må finnes gode ordninger både for prøve- og 
fullskalaprosjekter for bedrifter som ønsker å innføre tiltak som reduserer eget 
energiforbruk. En grønn industri kan bli et av Norges største konkurransefortrinn, 
og vil derfor styrke Enova og Innovasjon Norge betydelig. 

 
● Ønsker å elektrifisere den maritime sektoren for å redusere på klimagassutslipp 

og lokal luftforurensing. Alle nye konsesjoner for fergedrift må være hybrid eller 
el-ferger, avhengig av distanse. Samtidig bør det bygges ut landstrøm i havner 
med mye trafikk. Det bør innføres en forurensningsavgift på store skip som legger 
til i norske byer uten bruk av landstrøm. 
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4.2 Naturvern og artsmangfold 
4.2.1 Biologisk mangfold 
Å bevare det biologiske mangfoldet på jorda er nødvendig for å ta vare på plante- og 
dyreliv, men også for karbonfangst. Store inngrep i naturen kan gi store, irreversible 
konsekvenser for fremtiden. Unge Venstre mener at verden må ta vare på det 
biologiske mangfoldet lokalt gjennom for eksempel viltpassasjer og fredede 
hekkeområder, og på verdensbasis gjennom internasjonalt samarbeid. 
 
Unge Venstre:  
 

● Vil snu trenden med at stadig flere arter utryddes eller blir alvorlig truet. For å 
hindre flere arter fra å utryddes trengs det økt kunnskap og bedre kartlegging av 
naturen. Det må forskes på hvorfor rundt 300 arter i Norge er direkte 
utrydningstruet og hva vi kan gjøre for å berge disse artene. Dessuten må det 
rettes oppmerksomhet på å begrense at flere arter blir truet på grunn av 
menneskelig aktivitet. 

 

● Vil hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge. Fremmede arter utgjør en 
betydelig trussel mot lokale arter, og det må på plass strengere reguleringer for 
ballastvann og import av fremmede dyr og planter. For spesielt skadelige arter 
må det lages handlingsplaner for bekjemping.  

 

● Ønsker å opprettholde levedyktige bestander av de fire store rovdyrene – ulv, 
gaupe, jerv og bjørn. Rovdyr er en naturlig del av økosystemet og norsk fauna. Når 
rovdyrvern kommer i konflikt med husdyrhold må vern av sårbare dyrearter gis 
forrang. Bestandsmålene for de store rovdyrene skal følge faglige anbefalinger 
og økes, og ulvesonen utvides. Unge Venstre vil også ha en felles nordisk 
forvaltning av de store rovdyrene. Norge bør også, i de aller fleste tilfeller, 
harmonisere GMO-godkjenninger med EU. 

 

● Vil avvikle all hval- og selfangst. 
 

● Mener at debatten om genmodifiserte organismer (GMO) ofte er for polarisert. 
Teknologiske modifikasjoner på arter kommer med et stort ansvar for at 
teknologien brukes forsvarlig. Unge Venstre er likevel positive til en liberalisering 
av det eksisterende regelverket. Bruk av GMO i matproduksjon kan være med på 
å sikre mer mat på mindre areal, og redusere matsvinn. Det er viktig at 
føre-var-prinsippet alltid ligger til grunn, samtidig som man må legge vekt på 
gevinsten av å tillate mer bruk av GMO. 

 
● Vil ha fokus på dyrevelferd og artsmangfold også på andre politikkområder. De 

fleste arter er truet på grunn av arealendringer, og dermed er forvaltning av 
arealene lokalt avgjørende for å ta vare på arter og natur. Det ligger et tungt 
ansvar på kommunen som planmyndighet, men staten burde også ha et særskilt 
ansvar for arealer av nasjonal verdi, for eksempel verdifulle naturområder. Unge 
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Venstre vil også ha en gjennomgang av det norske plansystemet for å sikre en 
langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealene. 

4.2.2 Naturmangfold 

Et variert naturlandskap er med på å sikre biologisk mangfold. Uberørt natur er viktig for 
å opprettholde levedyktige økosystemer, men gir også rom for store naturopplevelser. 
Større deler av norsk natur må forvaltes gjennom vern, fremfor bruk. Når det blir konflikt 
mellom menneskers estetiske ønsker og naturhensyn, skal naturen alltid prioriteres. 
 
Unge Venstre:  
 

● Mener at det må vernes et representativt utvalg av norsk natur, både på land, i 
vann og i luften. Utbygging og dispensasjoner må begrenses i områder som er 
vernet i noen grad. Norge burde også bidra til å verne verdifulle områder 
transnasjonalt og i andre land.  

 

● Ønsker å verne om naturmangfoldet samtidig som man utnytter naturressursene 
mer enn i dag. Dette betyr blant annet at man må forvente en mer synlig 
kraftproduksjon og -føring for å sikre nok fornybar energi. Likevel er det viktig å 
sikre sårbare naturområder mot inngrep. Derfor må man fjerne 
landbrukssubsidier som ødelegger for det biologiske mangfoldet, slik som 
skogsveitilskuddet. Dette sikrer at bare det bærekraftige kulturlandskapet får 
offentlig støtte.  

 

● Vil forby all dumping av gruveavfall i norske fjorder og innføre en avgift på 
gruveavfall etter polsk modell. En avgift vil stimulere til alternativ bruk av 
gruveavfall og bærekraftig forvaltning av ressursene. Giftige kjemikalier fra 
gruvedrift kan være skadelig for det biologiske mangfoldet i havet og 
føre-var-prinsippet bør derfor legges til grunn for håndteringen av gruveavfall. 

 

4.2.3 Dyrevelferd 
Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Unge Venstre mener at dyr har en 
egenverdi og skal behandles med respekt. Dette innebærer å ta hensyn til dyrs 
naturlige behov og aktivt forebygge smerte, skader og sykdom. I likhet med oss 
mennesker har dyr et behov for å bevege og utfolde seg. 
 

Unge Venstre: 
 

● Vil følge opp avviklingen av pelsdyrnæringen, samt arbeide for et forbud mot 
import av pels og pelsprodukter.  

 
● Vil fortsette opptrappingen av dyrepoliti over hele landet. Et styrket dyrepoliti med 

juridisk kompetanse på dyrelovgivning er nødvendig for å verne om dyrs 
rettigheter og interesser. Ansvaret for oppfølging av dyrevelferd bør dessuten 
flyttes fra Matdirektoratet til en egen instans i politiet. Dyrepolitiet bør sammen 
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med Mattilsynet ha ansvar for dyr i landbruket. 
 

● Ønsker å forby bruk av dyr i sirkus. Sirkusdyr har begrenset bevegelsesfrihet og 
bor ofte i transportvogner, små innhegninger eller i telt, som gjør at de ikke får 
utfoldet seg etter sine naturlige behov. Dette er dårlig dyrevelferd.  

 
● Ønsker å utfase dyreparker og akvarier. Unntak kan bli vurdert i tilfeller hvor 

dyreholdet er begrunnet i vern og reintroduksjon av truede arter. Det må bli stilt 
strengere kriterier, hvor dyreartenes medfødte krav til areal, temperatur og 
aktivitetsmuligheter blir tilfredsstilt. Dyrets naturlige behov skal alltid prioriteres 
over underholdningsverdien. 

 
● Vil forby kommersiell utnyttelse av dyr til konkurranser. Konkurranseformer der 

dyr deltar kan gi dyr verdifull fysisk aktivitet, men en del metoder og tvangsmidler 
som brukes under temming, trening og konkurranse påfører dyr uheldige 
påkjenninger og lidelser. Unge Venstre vil fortsatt tillate bruk av dyr i konkurranser 
på hobbybasis, men med strengere krav til dyrenes helse og velferd. 

 
● Vil stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, kutte ned på lengste 

reisetid for transport av dyr, innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for 
transportører. Liten plass og sammenblanding av dyr kan føre til uro og stress, 
som kan få utslag i skader, sterk frykt og slåssing under transport. 

 
● Støtter dyrevernalliansens dyrevelferdsmerkning og vil utvide bruken. Med en slik 

merking av dyrevennlige matvarer vil det være lettere for forbrukerne å ta 
bevisste valg. 
 

● Vil tilrettelegge for mobile slakterier og gårdsslakterier. Kutte ned på reisetid for 
transport av dyr, gi transportører kurs i dyrevelferd, og innføre mer skånsom 
transport og slakt av kyllinger og kalkuner. 

 
● Vil forby avl og import av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og 

skadelige egenskaper. Unge Venstre vil sette dyrets velvære over 
skjønnhetsidealer og nyttemaksimering. 

 
● Vil forby hobbyhold av amfibier og reptiler. 

 
● Mener at dagens forbud mot enkelte hunderaser må fjernes. Forbudet bygger på 

fordommer og har ikke gode nok begrunnelser fra vitenskapelig hold. Det er i stor 
grad hundens oppdragelse som påvirker om den er trygg eller ikke. Det trengs en 
gjennomgang av § 18 i hundeloven, slik at subjektiv utrygghetsfølelse ikke skal 
være tilstrekkelig grunnlag for avliving. 

 
● Mener at dyrehold må reguleres strengere. Akkurat som man kan miste 

førerkortet ved alvorlige brudd på vegtrafikkloven, så bør man kunne bli fradømt 
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retten til dyrehold ved brudd på dyrevelferdsloven. 
 

● Vil ha økte statlige midler til dyrevernorganisasjoner som arbeider med 
rehabilitering, mottak og omplassering av uønskede dyr. 
 

● Vil innføre strengere regler for salg av kjæledyr. 
 

● Vil innføre strengere krav til dyrevelferden i oppdrettsnæringen, fordi fisken har 
behov som ikke blir oppfylt i dagens næring. 

 
● Mener staten ikke bør støtte reklame for kjøtt. Støtte til Opplysningskontoret for 

egg og kjøtt bør kuttes. 
 

● Vil støtte forskning på mer etiske slaktemetoder i landbruket og i 
oppdrettsnæringen med formål om smertefri slakt for å påføre dyrene minst 
mulig stress. 
 

● Vil ha obligatorisk ID-merking av katter. Dette er viktig for å ansvarliggjøre eiere 
av kjæledyr, samt å få bukt med problemer med hjemløse katter. 
 

● Vil forby bruken av burhøns til fordel for frittgående høns. 
 
 

4.3 Plast i havet 
Mye av den plasten vi bruker i hverdagen ender opp i havet. Plasten blir til mindre og 
mindre biter, og samtidig en større og større trussel for alt som lever i havet. Innen 2050 
vil det være mer plast enn fisk i havet. Derfor må det gjennomføres tiltak i dag. 
 
Unge Venstre: 
 

● Vil jobbe for et nordisk pantesamarbeid på flasker og hermetikk. 
 

● Vil øke bistanden til å redusere plastforsøpling globalt. 
 

● Vil øke plastposeavgiften. 
 

● Vil forby engangsplast. 
 

● Vil utvide “Fishing for Litter”-ordningen til flere havner. 
 

● Vil merke alle produkter som inneholder mikroplast. 
 

● Vil gjennomføre en prøveordning der man kan pante plast som er plukket fra 
bestemte områder. 
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4.4 Grønn hverdag 
De store rammene for klima- og miljøpolitikken legges på nasjonale og internasjonale 
plan, men utfordringene vi står overfor er også  summen av de enkelte valgene og 
handlingene vi alle tar i hverdagen. Unge Venstre vil at det skal tilrettelegges bedre for 
å ta miljøvennlige valg som enkeltindivid og for kommuner og regioner. 
 
Unge Venstre: 
 

● Ønsker en belønningsordning for kommuner og fylkeskommuner. Omtrent 20 
prosent av de nasjonale utslippene kan knyttes til kommunene. Klimasatsinger 
skal belønnes av staten gjennom en felles pott som fordeles til de med best 
resultater. Resultatene kan måles på for eksempel kollektivandel og resirkulering 
av avfall. 
 

● Ønsker mindre avfall, og øke mengden avfall som resirkuleres. Det gir god 
ressursutnyttelse, hindrer forsøpling og verner om miljøet. Da er gode 
kildesorterings- og panteordninger helt nødvendig. Det bør innføres en felles 
europeisk panteordning. Samtidig vet vi at det mest miljøvennlige avfallet er det 
som aldri produseres, og Unge Venstre vil derfor øke avgiften på emballasje og 
utvide avgiftsordningen. Samtidig bør det vurderes å redusere momsen på 
reparasjonstjenester, for å stimulere til økt gjenbruk. 

 
● Ønsker en god og billig kollektivtransport som er en reell valgmulighet til 

privatbilisme. Hyppigere avganger og konkurransedyktige priser vil få flere til å 
reise kollektivt. Økt statlig finansiering samt flere lokale midler vil gi et kraftig dytt i 
en mer miljøvennlig retning. Både byer og mindre sentrale distrikt skal ha gode 
kollektivtilbud. Det må være gunstige rabattordninger for ungdom og studenter 
over hele landet. 

 
● Vil ha en storstilt satsning på nullutslippskjøretøy og bærekraftig biodrivstoff. De 

økonomiske fordelene for nullutslippskjøretøy må forlenges til de minst er 
konkurransedyktige på pris. Det må også bygges ut nasjonalt nett med 
energistasjoner i hele landet, også der det i dag ikke er et marked for 
nullutslippskjøretøy. 
 

● Vil ha forbud mot salg av bensin- og dieselbiler etter 2025. 
 

● Vil redusere den lokale luftforurensningen. Partikkelforurensningen fra kjøretøy og 
industri skal ned, og det må innføres krav om partikkelfilter på dieselkjøretøy. 
Årsavgiften på kjøretøy uten filter må økes kraftig. Det er uakseptabelt at 
astmatikere, barnehagebarn og eldre i byer tvinges til å holde seg inne på 
vindstille dager.  

 
● Ønsker gode og miljøvennlige lokalsamfunn. Norske kommuner må bli flinkere til å 

tenke helhetlig og miljøvennlig i arealplanleggingen og -utnyttelsen. Slik 
reduseres transportbehovet og vi får levende lokalmiljø. Det må være plass til 
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grønne lunger i byene, og det må tas hensyn til det estetiske miljøet når byer og 
tettsteder planlegges.  

 
● Vil ha en frivillig merkeordning, etter modell fra Svanemerket, for klimautslipp. 

Gjennom denne skal selskap kunne få sertifisere sine produkter og gjennomføre 
livssyklusanalyser. Med enkle merkeordninger blir det lett for enkeltpersoner å 
være informert og ta ansvar for egne valg.  
 

● Vil redusere kjøttforbruket ved å gjennomføre statlige kampanjer for å fremme 
vegetarisk og vegansk kosthold. Å kutte i kjøttforbruket er et av de mest effektive 
tiltakene for å redusere klimagassutslipp og verne dyr mot inhuman behandling. 
 

● Vil innføre en merkeordning for kjøttprodukter som informerer om 
klimagassutslipp knyttet til produksjonen og om hvordan dyrene blir behandlet 
før de blir avlivet. 

 
● Vil forby fyrverkeri 

 
● Ønsker økte og differensierte bruksavgifter for å redusere privatbilisme. Både 

miljøprising, køprising, økte drivstoffavgifter og et mer finmasket bomnett er 
viktige tiltak for å redusere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy. Andre 
tiltak, som egne miljøfelt og samkjøringsfelt, kan iverksettes der det er ønskelig og 
behov, men bør ikke gå på bekostning av kollektivtrafikken.  

 
● Vil gjøre det lettere å energieffektivisere egen bolig. Maksbeløpet i Enovas 

tilskuddsordning for privatpersoner må økes for å muliggjøre større prosjekter 
som f. eks. solcelleanlegg. 

 
● Vil at kommunene skal ha anledning til å innføre miljødifferensierte bompenger 

og lavutslippssoner, også på samme områder. Det skal også være mulig å 
innføre nullutslippssoner. 
 

● Vil stille strenge krav for å redusere kasting av spiselige matvarer, ved å vurdere 
å innføre et matkasteforbud for de store matvarekjedene. Det bør opprettes flere 
matsentraler. 

 
● Mener at Norge må legge til rette for hurtigere utvikling av førerløse biler. Gode 

systemer med førerløse biler vil kunne bidra positivt til miljøet da bilene vil kunne 
kjøre energieffektivt og ta opp mindre plass på veiene, i tillegg til å redusere 
behovet for å eie egen bil. Dette vil kunne ha store positive effekter på klima og 
trafikksikkerhet.  
 

● Vil la miljøavgiften på drikkevareemballasje gjelde all emballasje. 

 
● Vil gi subsidier til utvikling og støtte oppunder forskning på laboratorieprodusert 

kjøtt. 
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5. En globalisert verden 
 
Globalisering gjør verden stadig mindre, og gjennom handel, internasjonal politikk og 
migrasjon knytter den oss mennesker stadig tettere sammen. På mange måter går 
utviklingen i riktig retning, og globalisering åpner for fantastiske muligheter for oss 
mennesker. Samtidig ser vi en stor skjevfordeling av verdens ressurser, og de fordelene 
globaliseringen kan føre med seg forutsetter at vi klarer å samarbeide på tvers av 
landegrenser og opptre i solidaritet med hverandre. Norge, og andre ressurssterke land, 
bør bruke sin posisjon til å bidra til fred, utvikling og velstandsvekst ellers i verden. 
Dagens konflikter må løses ved hjelp av samarbeid, raushet og et liberalt menneskesyn.  
 
Globale utfordringer krever globale løsninger, og gjennom overnasjonale 
organisasjoner og et tett europeisk samarbeid kommer vi frem til felles løsninger som 
hjelper flest mulig. Når vi skal takle de virkelig store utfordringene som flyktningkrise og 
global oppvarming, må enkeltstater ta ansvar og verdenssamfunnet være rause. Fri 
ferdsel over landegrensene er en liberal rettighet, og migrasjon er et gode for 
verdenssamfunnet. Morgendagens utfordringer forhindres gjennom samarbeid.  
 
Frihandel over landegrenser motvirker konflikt, i tillegg til at det skaper velferd og 
utvikling. Unge Venstre vil fjerne norske tollmurer, slik at andre land har like gode vilkår 
når de skal selge varer til norske forbrukere. Frihandel lar land med svakere økonomi 
selge sine varer til kjøpesterke nordmenn, som igjen gir velstandsutvikling og økt inntekt 
for disse landene. Der bistand er nødvendig, skal det fokuseres på langsiktige prosjekter 
som fremmer utvikling. Stimulering til entreprenørskap og tilrettelegging for lokal 
ressursfordeling gjør lokalsamfunn bedre rustet til å stå på egne ben. I en globalisert 
verden må alle være bevisst sine muligheter og rettigheter.  
 
Dette krever allmenn utdanning, og Norge må bidra til å sikre verdens befolkning 
tilgang til grunnleggende og høyere utdanning. Global omfordeling, bistand og 
frihandel hjelper mennesker ut av fattigdom, og gode handelsforbindelser gjør 
terskelen for militær konflikt høyere. Globalisering og tettere forbindelser mellom 
verdens befolkning gjør verden til et bedre sted. 
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5.1 Europa 
5.1.1 Norge og Europa 
Europa er Norges viktigste handelspartner, og EØS-avtalen er helt avgjørende for norsk 
næringsliv og eksport. Vi er godt integrert i Europa, og er helt avhengig av et tett 
samarbeid, både kulturelt og økonomisk. Derfor er det synd at vi står på sidelinjen når 
avgjørelser skal tas. Til tross for at vi anslagsvis har implementert tre fjerdedeler av 
EU-retten siden folkeavstemningen i 1994, står vi uten stemmerett i EU og uten mulighet 
til å påvirke de demokratiske prosessene i unionen. Unge Venstre mener derfor at det 
eneste alternativet til EØS er fullverdig medlemskap i EU. Samtidig er Europa også mer 
enn EU, og Norge skal spille en aktiv rolle for å sikre at menneskerettigheter blir 
overholdt på vårt kontinent. 
 
Unge Venstre: 
 

● Vil at Norge søker om fullt medlemskap i EU. Betingelsene for EU-medlemskap bør 
fremforhandles av regjeringen, hvorpå Stortinget overlates å vurdere hvorvidt 
den videre søknadsprosessen er formålstjenlig.  

 

5.1.2 Den europeiske union 
Den europeiske unionen (EU) fungerer godt som felles møtepunkt for Europas 
demokratier, men er ikke perfekt. Et ja til EU-medlemskap betyr ikke nei til reform, og 
Unge Venstre anerkjenner betydelige utfordringer i unionen i dag. På tross av dette er 
EU et historisk vellykket fredsprosjekt som fremmer vekst, samarbeid og samhandling 
på tvers av landegrensene.  
 
Unge Venstre: 
 

● Vil utvide eurosamarbeidet, og innføre en felles europeisk finanspolitikk og 
bankunion. Felles valuta reduserer usikkerheten tilknyttet pengepolitikk i 
nærområder, og i en tid preget av mobilitet på tvers av europeiske lands grenser 
er euroen et forenklingsverktøy. 

 
● Vil ha en europeisk grunnlov for et føderalt EU bygget på subsidiaritetsprinsippet, 

hvor Europaparlamentet spiller en økt rolle i et parlamentarisk demokrati. 
Kommisjonærene skal velges av parlamentet og parlamentet skal ha en 
selvstendig forslags- og bestemmelsesrett i alle føderale saker. Parlamentet må 
legges permanent til Brussel. 
 

● Vil styrke EUs felles utenrikspolitikk, slik at EU i større grad får en felles stemme 
utad. Den felles forsvarspolitikken må videreutvikles, og EU bør søke tettere 
militært samarbeid. Unge Venstre er positive til norsk deltakelse i et slikt 
samarbeid. 
 

● Vil fjerne CAP-samarbeidet og erstatte det med et nytt system basert på lave 
tollmurer mot land utenfor EU-samarbeidet og minimale landbrukssubsidier 
innad i EU. Europeiske eksportsubsidier må avskaffes. Dette vil gi likere 
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konkurransevilkår for landbruksvarer på verdensmarkedet. Videre må EU sikre at 
planene for og hindre dumping av mat gjennomføres. 
 

● Mener Europa ikke har vært i stand til å møte flyktningkrisen på en god måte. Skal 
vi klare å sikre human behandling av flyktninger og samtidig ha kontroll over 
grensene trengs det tettere europeisk samarbeid og en fordeling hvor alle land 
bidrar til å ta imot flyktninger. 

 
● Vil videreføre Erasmus+-programmet, og syns at EU burde etterstrebe tettere 

integrasjon innenfor høyere utdanning. Det bør bli lettere å søke seg inn på 
utenlandske læresteder innenfor EU, og utdanning må bli gjennomført tettere 
innad i EU. 
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5.2 Norge i verden 
5.2.1 Overnasjonale organisasjoner 
Globalisering medfører at makt flyttes fra nasjonalstater til overnasjonale organer. 
Derfor er det viktig at Norge engasjerer seg internasjonalt. Som et lite land med mange 
ressurser og mye kunnskap har Norge ansvar for å fremme fred og 
menneskerettigheter i verden. Samarbeid på tvers av landegrenser fører til mer 
sikkerhet for små land og er fredsskapende. 
 
Unge Venstre: 
 

● Ønsker at Norge skal delta aktivt i FN. Organisasjonen må omstruktureres for å 
speile de til enhver tid gjeldende maktforholdene i verden. Vetoretten i 
Sikkerhetsrådet må fjernes, og ordningen med faste plasser oppheves. Det bør 
opprettes et representativt parlament som et andre kammer sammen med 
generalforsamlingen. På kort sikt er det viktig å ikke erstatte generalforsamlingen 
som diplomatisk møtepunkt, men på lengre sikt bør et slikt FN-parlament overta 
for generalforsamlingen.  
 

● Mener at Norge bør bidra aktivt til styrkningen av de internasjonale 
domstolene,ærlig ICJ og ICC. Det er viktig å få flest mulig land til å godta 
domstolenes jurisdiksjon, og Norge bør aktivt støtte at selvstyrende territoria får 
muligheten til å fremme sine saker for domstolene. 
 

5.2.2 Menneskerettigheter 
Menneskerettigheter skal stå i sentrum i Norges utenrikspolitikk. Alle borgere i verden er 
født med samme grunnleggende rettigheter, og Norge bør kjempe for realiseringen av 
disse. Dette bør skje gjennom handel, bistand og diplomatiske forbindelser. Dessuten 
skal Norge gå foran som et godt eksempel, ved å alltid la menneskerettighetene være 
avgjørende i norsk rett, og aktivt respektere Menneskerettskonvensjonen i nasjonale 
domstolsprosesser. 
 
Unge Venstre: 
 

● Mener det må arbeides for en internasjonal avtale som freder varslere og 
menneskerettsforkjempere, og gir disse tilgang til midlertidige pass, 
reisedokumenter og asyl for å sikre deres frihet. 
 

● Vil at Norge skal jobbe for at alle land skal ratifisere FNs 
Menneskerettighetserklæring. Menneskerettighetene skal garantere menneskers 
frihet og at grunnleggende behov dekkes.  
 

● Ser verdien av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og ønsker at 
Norge skal ta en aktiv del i utforming av nye tilleggsprotokoller. Norge bør fortsatt 
være delaktig i menneskerettighetsdomstolen og følge alle anbefalinger som 
kommer fra domstolen. 
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● Mener at et lands menneskerettighetsbrudd bør være en del av vurderingen når 
Norge inngår avtaler med andre land. Om bruddene er svært grove bør avtaler 
ikke inngås. I ytterste konsekvens kan norske selskap nektes å investere i landet. 
 

5.2.3 Områdepolitikk 
Transnasjonalt samarbeid i ulike regioner fører til færre konflikter. Unge Venstre ønsker 
at Norge skal engasjere seg i områdepolitikk som er viktig for vår nasjon, og bidra til at 
andre deler av verden får utbytte av regionalt samarbeid basert på ideen om 
demokrati og menneskerettigheter. 
 
Unge Venstre: 
 

● Ser viktigheten av regionale samarbeid basert på demokrati og 
menneskerettigheter. Etter modell fra EU og ASEAN ønsker Unge Venstre flere 
sterke, regionale organisasjoner som utformer transnasjonal politikk, inspirert av 
frihandelsprinsippet. Dette vil på sikt skape mer stabile regioner, økt økonomisk 
vekst og sikre fred. 
 

● Mener at nordområdene må vies økt oppmerksomhet nå som isen i Nordishavet 
smelter. Det er viktig med økt militærfokus, samarbeid i Arktisk Råd og utvidede 
havner i nord. En strukturplan for havnene er essensielt, slik at Norge kan ta imot 
og kontrollere den økte skipstrafikken mellom Asia og Europa som vil utvikle seg 
langs norskekysten. 
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5.3 Krig og konflikt 
5.3.1 Sikkerhetspolitikk 
Internasjonalt samarbeid er et bærende element i forsvaret av Norge, og det er derfor 
riktig og nødvendig å delta i transnasjonale forsvarsallianser. Unge Venstre vil 
opprettholde et sterkt og profesjonalisert forsvar, slik at vi fortsatt kvalifiserer til 
medlemskap i NATO og er rustet for å forsvare Norges suverenitet og interesser. 
 
Unge Venstre: 
 

● Vil videreføre norsk våpenproduksjon, men sette strengere krav til åpenhet i 
våpenindustrien. Kravene til eksport av A- og B-materiell må sidestilles. Praksisen 
med å konsultere Stortinget om eksportkontrollsaker, av særlig utenrikspolitisk 
eller prinsipiell betydning, bør videreføres og nyttiggjøres oftere. Ved nye 
mottakere skal lisenssøknadene behandles av et utvalg i Stortinget. 

 
● Vil at Norge krever sluttbrukererklæringer fra alle land vi selger våpen til, også 

NATO-allierte og EU-land. 
 

● Vil at Norge stanser all eksport av A- og B-materiell til landene som deltar i 
koalisjonen som intervenerer i Jemen. 

 
● Ønsker å stanse all eksport av både A- og B- materiell til autoritære regimer. 

 
● Ønsker å stanse norsk våpeneksport til land som begår grove 

menneskerettighetsbrudd eller som bruker våpen mot egen befolkning 
 

● Er positive til bruk av FNs fredsbevarende styrker i konflikter i verden. I dag er det 
hovedsakelig lavinntektsland som bidrar til styrkene. Det er viktig at Norge og 
andre høyinntektsland også bidrar med soldater og utstyr. Man bør også viktig å 
utforme engasjementsreglene slik at styrkene effektivt kan beskytte sivile. 

 
● Vil gi internasjonale og nasjonale domstoler jurisdiksjon over egne utstasjonerte 

FN-soldater ved menneskerettighetsbrudd begått av individer eller grupper 
knyttet til styrkene. 

 
● Vil i hovedsak bare vurdere norsk militært engasjement i internasjonale militære 

konflikter etter anbefaling fra FNs sikkerhetsråd. Utover det bør man følge 
”Responsibility to Protect” som hovedregel for alt militært engasjement. 

 
● Krever at Norge signerer og ratifiserer FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 

 
● Mener at Norge også bør jobbe mot atomvåpen og for nedrustning innad i NATO 

 
● Vil gjeninnføre den økonomiske støtten organisasjoner og institusjoner som 

arbeider med informasjon og forskning om nedrustningsarbeid. 
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● Vil at Norge fortsetter samarbeidet med Storbritannia i arbeidet om å utvikle 
metoder for å verifisere destruksjon av atomstridshoder. 

 
5.3.2 Forsvarspolitikk 
 

● Mener at plikten til å forsvare den liberale rettsstaten mot ytre trusler kan 
rettferdiggjøres. Vilje til å avtjene verneplikten bør likevel tillegges stor vekt når 
Forsvaret kaller inn personell til førstegangstjeneste. Tjeneste i sivilforsvaret må 
gjøres frivillig. 

 
● Mener distriktspolitiske hensyn som hovedregel bør tillegges liten vekt i 

forsvarspolitiske vurderinger. Forsvaret skal forsvare norsk suverenitet og norske 
interesser, ikke være et distriktspolitisk virkemiddel. 

 
● Mener ”smartforsvar” er en effektiv måte å sikre små stater som Norge effektive 

militære kapasiteter, og gir oss mer forsvar per krone. I tillegg er tettere 
forsvarssamarbeid en effektiv måte å hindre konflikter og sikre forbrødring 
mellom nasjoner.  

 
● Mener den norske forsvarspolitikken fortsatt bør baseres på et tett 

NATO-samarbeid. Norge skal ha en aktiv rolle både militært og organisatorisk. 
 

5.3.3 Pågående konflikter  
Frihet skal gjelde for alle, overalt. Krig, konflikter og okkupasjoner er alle grove 
frihetsberøvelser. Unge Venstre står opp for de undertrykte, og mener at Norge må 
være en tydelig stemme mot undertrykkelse og maktovergrep. 
 
Unge Venstre: 
 

● Ønsker å anerkjenne Kurdistan som et selvstendig land. Undertrykkelsen av 
kurdere må umiddelbart stoppe. 

 
● Anerkjenner både Israel og Palestina som selvstendige autonome stater. I likhet 

med Israel bør Palestina få fullverdig medlemskap i FN. Vi mener også at Norge 
må jobbe aktivt for at de to statene slutter fred og stopper de konflikteskalerende 
handlingene mot hverandre. 

 
● Støtter Vest-Saharas kamp for selvstyre. Unge Venstre vil at det skal avholdes en 

fri, rettferdig og juridisk bindende folkeavstemning i Vest-Sahara om landets 
selvstendighet. Resultatet må respekteres av Marokko og det internasjonale 
samfunnet. 

 
● Støtter tibetanernes frihetskamp og fordømmer Kinas menneskerettighetsbrudd i 

Tibet. 
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5.4 Internasjonal solidaritet 
5.4.1 Handel, bistand og utvikling 
Samspillet mellom handel, bistand og utviklingshjelp er viktig for å løfte mennesker ut 
av fattigdom. Langsiktig økonomisk utvikling skapes først når lokalbefolkningen selv tar 
ansvaret for utviklingen, ved aktiv næringsutvikling, bygging av infrastruktur og god 
styring av offentlig sektor. Land som Norge kan bidra med overføring av kunnskap og 
penger til lokalt forankrede utviklingsprosjekter. Norge må også åpne sine egne 
markeder for varer fra lav- og mellominntektsland. Økningen i handel og investeringer 
på tvers av landegrenser har bidratt til fattigdomsreduksjon i mange utviklingsland de 
siste årene. Denne utviklingen bør fortsette, og Norge bør være en pådriver for dette. 
 
Unge Venstre: 
 

● Vil bruke 1 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI) på bistand 
 

● Mener at Verdens Handelsorganisasjon (WTO) må bli en mer demokratisk 
organisasjon hvor det er åpenhet rundt forhandlingene og det er en jevnere 
maktbalanse mellom industri- og utviklingsland. 

 
● Vil at man på nytt må se på hvordan bistandsbudsjettet brukes. 

Bistandsbudsjettet må først og fremst brukes der behovene i mottakerlandene er 
størst og området som blir nedprioritert av andre donorer. Effektiviteten av 
bistanden, hvor mange liv som forbedres, må være den viktigste rettesnoren når 
pengene fordeles. Samtidig bør man, særlig i rurale områder, støtte den lokale 
befolkningen med praktisk kunnskap og utstyr som kan føre til en massiv 
forbedring i lokalt produksjonsnivå.  

 
● Vil endre strukturen på bistandsbyråkratiet i Norge. Utenriksdepartementet og 

Norad må omstruktureres slik at det blir faglige vurderinger, ikke politiske, som 
ligger til grunn for hvordan bistandspengene blir brukt. Alle begrunnelser for 
hvordan bistandspengene blir brukt må offentliggjøres. Evalueringsavdelingen i 
Norad må skilles ut som et mer uavhengig organ med et eget budsjett. 
Ambassadene i mottakerlandene må få flere ressurser til å opparbeide seg 
kunnskap om lokale forhold og følge opp utviklingsavtaler. 

 
● Vil at bistanden som gis må fokusere på noen få hovedområder slik at 

forvaltningen i Norge kan opparbeide seg god nok kunnskap om temaene som 
prioriteres. Bistanden som gis direkte til et mottakerland må reduseres til færre 
land for at kunnskapen om mottakerlandene blir god. Det bør inngås en 
tverrpolitisk enighet om hovedområdene innenfor bistandssatsningen.  

 
● Vil at målene for hva bistanden skal utrette blir færre, mer konkrete og mindre 

ambisiøse, slik at det blir enklere å måle om bistanden som er gis er vellykket. 
Kontraktene for bistandsprosjekter må ha lengre tidsperspektiv og ambassadene 
må få mer frihet til å administrere prosjektene.  
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● Gjeldssletteordningene, HIPC og MDRI, må videreutvikles med det formål å 
motarbeide og unngå nye gjeldskriser. Illegitim gjeld må anerkjennes i 
gjeldsutregningene.  
 

● Vil at pengene som går til nødhjelp må brukes der behovene er størst, og ikke der 
medieoppmerksomheten rettes. Nødhjelp må kun gis etter faglige vurderinger og 
skal ikke brukes for å fremme Norges interesser internasjonalt.  

 
● Vil at Norge skal være en pådriver for å få opprettet et HIF (Health Impact Fund). 

Et HIF skal være et supplement til dagens patentordning og målet er billigere 
medisiner til verdens fattige. Fondet gir farmasiselskap mulighet til å få utbetalt 
støtte fra fondet, mot at de gjør sine medisiner tilgjengelig til lavest mulig pris i ti 
år.  

 
● Vil at satsning på fornybar energi, regnskog og klimatilpasning skal skilles fra 

bistandsbudsjettet. Norge må stille med både kompetanse og kapital for å 
fremme miljøvennlige løsninger i lavinntektsland.  

 
 

5.4.2 Migrasjon 
Globaliseringen gjør at flere mennesker krysser landegrensene enn tidligere. Dette er et 
gode, både for migrantene og land med mye innvandring, og Unge Venstre er av 
prinsipp for fri migrasjon. Fordelene ved økt migrasjon forutsetter likevel at migranter 
møtes med gode og gjennomtenkte integreringstiltak. Norge har en plikt til å ta imot 
mennesker på flukt, og asylpolitikken må være rettferdig og ivareta asylsøkernes 
rettssikkerhet. 

 
Unge Venstre: 
 

● Vil gjøre ordningen med ”Students at Risk” permanent, og sørge for at den blir 
utvidet ved å gi studiestedene økonomiske incentiver. 

 
● Vil legge mer til rette for migrasjon fra lavinntektsland og land utenfor 

EØS-området til Norge. Det må også bli enklere å utveksle mellom bedrifter og 
kunnskapsinstitusjoner slik at det blir lettere for innbyggere fra andre land å 
arbeide og utdanne seg i Norge. I tillegg bør studenter som er utdannet ved 
norske institusjoner få ett års opphold med arbeidstillatelse i Norge. 
 

● Mener lønnskravet som ligger til grunn for innvilgelse av arbeidstillatelse i tråd 
med bestemmelsene om ekspertkvoten bør senkes slik at flere kan få muligheten 
til å jobbe i Norge. 
 

● Vil forbedre situasjonen til flyktninger som ikke går under FNs flyktningkonvensjon. 
Det må arbeides for å innlemme klimaflyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og 
åpnes for asyladgang i Norge for mennesker som er drevet på flukt av ubeboelig 
klima. 
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● Mener at Norge har en forpliktelse til å ta imot mennesker som flykter fra krig og 
nød. Derfor bør antallet kvoteflyktninger Norge tar i mot fra FN økes. 

 
● Mener at EUs Dublin 3-regelverk legger en uforholdsmessig stor byrde på 

søreuropeiske land som mottar flest asylsøkere. Unge Venstre mener at denne 
burde erstattes med en rettferdig fordelingsnøkkel som sikrer at utsatte grupper 
vernes. Barn eller barnefamilier skal ikke inkluderes i Dublin-forordningen.  

 
● Mener at Tyrkia-avtalen har fungert dårlig i praksis. Grunnet utviklingen i landet er 

det uforsvarlig å sende flyktninger tilbake til Tyrkia. Unge Venstre vil verne om 
mennesker på flukt og retten til å søke asyl, og mener at EU bør etablere trygge 
og lovlige måter å søke asyl på.  

 
● Mener at ingen personer skal tvangsreturneres til land eller områder hvor FN eller 

andre menneskerettighetsorganisasjoner fraråder retur 
● Vil gi varig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år 

som ikke kan tilbakesendes til hjemlandet fordi norske myndigheter ikke finner 
omsorgspersoner, samt gjeninnføre rimelighetsvilkåret. 
 

● Ser at alderstesten enslige mindreårige asylsøkere tar kan gi et aldersanslag 
med et spenn på 4-5 år. I de tilfellene testen anslår at asylanten kan være under 
myndighetsalderen, mener Unge Venstre at disse asylsøkerne skal regnes som 
mindreårige og behandles deretter. 

 
● Vil innføre en ordning med kjærlighetsvisum som gir norsk-utenlandske par 

muligheten til å bo sammen i 12 måneder i Norge. Dagens rigide regelverk 
forhindrer nordmenn fra å bo sammen med utenlandske kjærester.  
 

● Ønsker å senke inntektskravet for familiegjenforening og fjerne kravet om tidligere 
inntekt. Det bør også åpnes for bruk av skjønn når inntektskravet vurderes, men 
kun i de tilfellene der søknaden ikke reiser mistanke om proforma- eller 
tvangsekteskap. 

 
● Mener Norge bør tillate dobbelt statsborgerskap uten begrensninger. Alle som er 

født i Norge, eller har foreldre som er født i Norge, bør få norsk statsborgerskap 
dersom de ønsker det. 

 
● Mener kirkerommet ikke skal være unndratt norsk lov. Unge Venstre vil derfor 

oppheve instruksen om kirkeasyl. 
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Ordforklaringer 
 

A- og B-materiell  – Betegnelser brukt på 
militært materiell i eksportsaker. A-materiell er 
våpen og ammunisjon. Alt annet militært 
materiell betegnes som B-materiell. 

Anarkisme  – Ideologi som går ut på å fjerne alle 
kunstige maktstrukturer, som staten. Har flere, 
forskjellige rettigheter.  

Avtalefestet Pensjon  – Pensjonsordning for 
ansatte i bedrifter som er medlemmer og betaler 
til AFP-ordningen. Gjør at en ansatt kan gå ut i 
pensjon før folketrygden utbetaler pensjon fra 67 
år. 

BUP  - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. 
Et tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og 
unge innenfor psykisk helsevern. 

Deltakerloven  - Lov om retten til å delta i fiske og 
fangst.  

EUs Dublin 3-regelverk   - Også kalt Dublin 
III-forordningen. Handler om fastsettelse av 
ordninger og kriterier for å avgjøre hvilken 
medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen 
av en søknad om internasjonal beskyttelse 
inngitt i en medlemsstat av en tredjelandsborger 
eller en person som er statsløs. 
 
Enova  - Statlig foretak under Olje- og 
energidepartementet. Foretakets formål er å få 
fart på energiomleggingen i Norge. Enova skal 
fremme miljøvennlig omlegging av energibruk 
og energiproduksjon, samt bidra til utvikling og 
videreutvikling av energi- og klimateknologi. 
 

Førstegangstjeneste  - Den første 
tjenesteperioden en soldat avtjener i militæret. 

G  - grunnbeløpet i folketrygden. Fast 
pengemengde som benyttes ved bl.a. beregning 
av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet 
justeres hvert år.  

Health Impact Fund (HIF)  – Foreslått 
internasjonalt fond som skal belønne selskaper 
som bidrar til å forbedre verdens helse. Vil gi 
økonomiske incentiver til private selskaper om å 
for eksempel allmenngjøre og produsere 
medisiner for lite pengesterke grupper. 

 

HFK-gasser  - Hydrofluorkarbongasser. Erstattet 
klorfluorkarbon(KFK)-gasser, etter oppdagelsen 
av KFK-gassers enorme ødeleggelse av 
ozonlaget. HFK-gasser sliter ikke på ozonlaget, 
men er en kraftig klimagass.  

HIPC  - Heavily Indebted Poor Countries. En 
gruppe med 40 minst utviklede land med mye 
fattigdom og u-landsgjeld. Gruppen har krav på 
spesiell assistanse fra det Internasjonale 
Pengefondet og Verdensbanken. 

ICC  – International Criminal Court. En permanent, 
internasjonal domstol som er opprettet for å 
straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, 
forbrytelser mot menneskeheten, og folkemord. 
Denne domstolen har også hovedkvarter i Haag.. 

ICJ  – International Court of Justice. Forente 
Nasjoners (FN) domstol og folkerettens eneste 
generelle internasjonale domstol. Den er det 
øverste juridiske organet i FN, og har sete i Haag i 
Nederland. 

Illegitim gjeld  - Et begrep som brukes i den 
internasjonale bevegelsen for å slette statsgjeld 
som er tatt opp på illegitimt grunnlag, som for 
eksempel av en diktator under et tidligere 
totalitært regime. 

Innovasjon Norge  - Organisasjon eid av 
Nærings- og fiskeridepartementet (51 %) og 
fylkeskommunene (49 %). Skal bidra til nyskaping 
i næringslivet, utviklingen i distriktene og 
fremdyrkelsen av konkurransedyktige, norske 
bedrifter. Forvalter midler fra flere statlige og 
fylkeskommunale organer.  

InterCity  - Betegnelse på jernbanestrekningene 
mellom Skien, Halden og Lillehammer, gjennom 
Oslo. Den omfatter Østfoldbanen, Vestfoldbanen 
og Gardermobanen. 

LAR  - Legemiddelassistert rehabilitering. Et 
tverrfaglig, spesialisert rehabiliteringsprogram for 
heroinavhengighet, hvor man bruker 
heroinlignende medisiner som erstatning for 
heroin.  

 

 

Lektor 2-ordning  - Innebærer at fagpersoner fra 
arbeidslivet involveres direkte i undervisningen 
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innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette 
som en mulighet for å øke elevenes 
læringsutbytte og interesse for faget. 

Lisenssøknad  – her brukt i forbindelse med 
eksportkontroll/eksport av militært materiell. 
Søknad om lisens for å eksportere militært 
materiell til gitt mottaker. Regulert etter  Forskrift 
om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, 

teknologi og tjenester . 

Mattilsynet  - Et statlig, landsdekkende 
forvaltningsorgan som er med på å sikre 
forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. 
Mattilsynet fører også tilsyn i vegetabilsk og 
animalsk produksjon.  

MDRI  - The Multilateral Debt Relief Initiative. Et 
tiltak som tilbyr 100 % lettelse fra legitim gjeld fra 
tre multilaterale institusjoner til en gruppe med 
lavinntektsland. Intensjonen ved initiativet er å 
hjelpe lavinntektslandene ut fra fattigdom for å 
nå FNs tusenårsmål om å halvere verdens 
fattigdom.  

Medietilsynet  - Medietilsynet er et statlig tilsyns- 
og forvaltningsorgan som iverksetter lover og 
vedtak gjort av Stortinget, Regjering og det 
underliggende Kulturdepartementet. 
Medietilsynets generelle formål er å oppfylle 
samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet 
og et levende demokrati.  

Menneskerettighetskonvensjonen  - Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjonen - 
EMK ble vedtatt i Europarådet i 1950 for å beskytte 
menneskerettigheter og grunnleggende friheter. 

Mineralolje  - Petroleumsprodukt fremstilt på 
basis av råolje, i motsetning til olje av animalsk 
eller vegetabilsk opprinnelse. Tidligere også brukt 
som betegnelse på råolje. 

Narkotikaprogram med domstolskontroll  – 
Program som lar rusavhengige dømt for 
narkotikarelaterte forbrytelser blir dømt til 
rehabilitering heller enn fengselsstraff.  

NATO  - North Atlantic Treaty Organization. 
Verdens største forsvarsallianse med i alt 28 
medlemsland, deriblant Norge.  

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen)  – 
Offentlig etat som skal forvalte flere 
velferdsordninger og hjelpe folk tilbake i arbeid. 

NORFUND  – Statlig selskap som brukes som 
redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige 
utviklingsland. Bidrar med kapital  

Norsk Polarinstitutt  - Norges sentrale institutt for 
vitenskapelig forskning, miljøovervåking og 
kartlegging av Arktis og Antarktis. Direktorat 
under Klima- og miljødepartementet.  

OSSE  - Organisasjonen for sikkerhet og 
samarbeid i Europa. (Eng: OSCE). OSSE er en 
regional organisasjon bestående av 57 
medlemsland (2014) som arbeider for sikkerhets- 
og tillitsskapende tiltak, konfliktavverging, 
menneskerettigheter og avvikling av for 
eksempel valg i sine respektive stater.  

PFK-gasser  - Perfluorkarbon-gasser. Kraftig 
klimagass som i all hovedsak kommer fra 
utvinningen av aluminium fra bauksitt.  

PPU  - Praktisk-pedagogisk utdanning. 
Årsstudium som i kombinasjon med tidligere 
fagutdanning gir mulighet til å jobbe fra 
5.-klasse og oppover.  

Prosenteret  - Nasjonalt kompetansesenter og 
hjelpetilbud for kvinner og menn som driver med 
prostitusjon.  

”Responsibility to Protect” . Engelsk for “ansvar 
for å beskytte”. Et folkerettslig prinsipp om en 
stats ansvar for å beskytte befolkningen fra 
folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og 
krigsforbrytelser. Hvis en stat ikke er i stand til å 
oppfylle dette ansvaret, har det internasjonale 
samfunnet en plikt til å bistå og handle for å 
beskytte befolkningen. Prinsippet ble enstemmig 
vedtatt av FN. 

Sivilforsvaret  er en statlig forsterkningsressurs 
for nød- og beredskapsetatene ved håndtering 
av uønskede hendelser. Sivilforsvaret skal også 
ivareta befolkningens behov for beskyttelse i 
tilfellet   det bryter ut krig.  

SkatteFUNN  – Skattefradragsordning som går ut 
på at alle norske bedrifter som har forskning- 
og/eller utviklingsprosjekter, eller som planlegger 
å starte slike prosjekt, kan søke SkatteFUNN om 
godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til 
skattefradrag. 
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”Smart forsvar”  - Et begrep brukt innenfor 
forsvarspolitikk. Målet med “Smart forsvar” er å 
utnytte tilgjengelige ressurser bedre innenfor 
flere områder. Eksempelvis kan “Smart forsvar” 
innebære at et land spesialiserer seg på noen 
forsvarsgrener, og støtter seg på en alliert i de 
andre.) 

”Students at risk”  - Ordningen som gir 
utenlandske studenter som har mistet 
muligheten til å ferdigstille utdannelsen i 
hjemlandet sitt, mulighet til å ferdigstille den i 
Norge. 

Subsidiaritetsprinsippet  - Et prinsipp innført for 
å regulere maktfordelingen mellom EU og de 
enkelte medlemslandene. Prinsippet kan 
oppsummeres med at en beslutning skal fattes 
på lavest mulig nivå, dermed nærmest dem 
beslutningen angår.  

Svanemerket  – Svanemerket er en offisiell, 
nordisk miljømerkeordning som skal gjøre det 
enklere for forbrukere å velge mer miljøvennlige 
produkter.  

Totalitarisme  – Et politisk system hvor staten ikke 
anerkjenner noen grenser for sin myndighet, og 
forsøker å regulere alle aspekter av det offentlige 
og private liv der det er mulig. 

Tungolje  - Fellesbetegnelse for 
raffineringsprodukter med høyere viskositet, altså 
er mindre flytende, enn dieselolje.  

TV-lisensen  - Populært omtalt som “NRK-lisens” 
eller “kringkastingsavgift”. Lovpålagt, offentlig 
avgift alle som eier en fjernsynsmottaker er 
pliktig å betale. Beløpet fastsettes av Stortinget, 
som også har bestemt at den skal kreves inn og 
tilfalle Norsk Rikskringkasting (NRK).  

TTIP  - Det som på engelsk blir kalt “The 
Transatlantic Trade and Investment Partnership”. 
En foreslått handelsavtale mellom EU og USA. 

UDIR  - Utdanningsdirektoratet. Etaten for 
barnehage, grunnskole og videregående 
opplæring. Etat under Kunnskapsdepartementet.  

Verdens Handelsorganisasjon (WTO)  – 
Mellomstatlig organisasjon med mål om å øke 
internasjonal handel ved å senke 
handelshindringer og å tilby mekanismer for 
forhandling om handel mellom land, og å løse 
uenighet som angår handel. 

 
 
Yrkesforsvar  – også omtalt som profesjonelt 
forsvar eller profesjonsforsvar. Et forsvar kun 

bestående av ansatte, lønnede soldater.  
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